
 

 

 
 

Załącznik nr 1 do Zasad weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji  
gmin województwa zachodniopomorskiego 

 
Karta oceny formalnej programu rewitalizacji 

 

Nazwa gminy  

Imię i nazwisko 
oceniającego 

 

Kryterium dostępowe TAK NIE NIE 
DOTYCZY 

Czy gmina złożyła wniosek o wniosek o wpis/ aktualizację/ 
wykreślenie* programu rewitalizacji, zgodny z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu? 

   

Czy wniosek jest kompletny i opatrzony parafami oraz podpisem 
osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu Gminy? 

   

Czy program rewitalizacji złożono w dwóch egzemplarzach w 
wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej (w formacie pdf)? 

   

Czy do wniosku załączono uchwałę rady gminy  potwierdzającą 
przyjęcie PR  lub jego aktualizacje/zmianę.  

   

    

Czy do programu rewitalizacji załączono Strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko lub dokumenty stanowiące o 
odstąpieniu od tej procedury. 

   

Czy załączono oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że obszar 
rewitalizacji nie jest większy niż 20% powierzchni gminy oraz nie 
jest zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców Gminy? 

   

 
 
 
 

 
…............................... 

 
…............................... 

miejscowość, data imię i nazwisko 
 
  



 

 

 
 

Załącznik nr 2 do Zasad weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji  gmin województwa zachodniopomorskiego 

 
Karta oceny merytorycznej programu rewitalizacji 

 

NAZWA GMINY  

UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA PROGRAM REWITALIZACJI Uchwała nr …………..                z dnia …………………….. 

ELEMENTY PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

USZCZEGÓŁOWIENIE 

Należy zaznaczyć właściwe 
poprzez wstawiając znak  X 

UWAGI 
TAK 

DO 
KOREKY/ 

NIE 

NIE 
DOTYCZY 

ZGODNOŚĆ PR Z 
DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI I 
PLANISTYCZNYMI 
GMINY 
 
Czy: 

przedstawiono powiązania programu z dokumentami strategicznymi i 
planistycznymi gminy, w szczególności z: strategią rozwoju gminy, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, strategią 
rozwiązywania problemów społecznych gminy? 

    

Uzasadniono, w odniesieniu do dokumentów strategicznych i planistycznych Gminy, 
potrzebę i zaznaczenie działań  rewitalizacyjnych na danym obszarze gminy, a tym 
samym opracowanie PR? 

    

DIAGNOZA 
 
Czy: 

diagnoza obejmuje obszar całej gminy?     

diagnoza uzasadnienia wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji?  

    

dokonano pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji?     

diagnoza obejmuje analizę wszystkich sfer, tj. społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej? 

    

w diagnozie opisano zjawiska kryzysowe, w tym skalę problemów i potrzeb 
rewitalizacyjnych? 

    

objęto diagnozą obszary i społeczności popegeerowskie jeśli takie występują?     

określone zjawiska kryzysowe są powiązane i adekwatne do zidentyfikowanego 
problemu/problemów w zakresie rewitalizacji, a ich natężenie (nawarstwienie, 
utrwalenie się) ma istotny wpływ na występowanie powyższego problemu/-ów? 

    

w diagnozie wskazano potencjał obszaru?     

diagnoza jest rzetelna (metodologicznie poprawna), poparta faktami i stanowi 
wystarczające uzasadnienie dla konieczności opracowania PR i skoncentrowania na 
danym obszarze przyszłych działań rewitalizacyjnych? 

    

podjęto uchwałę rady gminy ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji (dotyczy GPR)? 

    

ZASIĘG PRZESTRZENNY 
PR 
 
Czy: 

wyznaczono obszar zdegradowany?     

wyznaczono obszar/obszary rewitalizacji?     

obszar/ -y rewitalizacji (a także obszar zdegradowany w przypadku GPR) określono, 
w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę 
i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, i jest to (są to) terytorium/terytoria 

    



 

 

 
 

najbardziej wymagające wsparcia? 

właściwie określono obszar, który ma być poddany rewitalizacji tj. opisano i 
załączono mapę  gminy? W przypadku GPR 1:5000 lub dokładniejsza? 

    

obszar rewitalizacji obejmuje tereny nieprzekraczające 20% powierzchni 
gminy oraz tereny zamieszkałe przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy? 

    

Podjęto uchwałę rady gminy ws. przystąpienia do sporządzenia  
gminnego programu rewitalizacji (dotyczy GPR)? 

    

PARTYCYPACJA 
SPOŁECZNA 
 
Czy: 

w programie rewitalizacji znajduje się opis procesu jego przygotowania?     

zidentyfikowano interesariuszy znajdujących się na terenie mającym podlegać 
procesowi rewitalizacji?  

    

wykazano, że w przygotowanie programu rewitalizacji zaangażowano społeczność 
lokalną i inne grupy interesariuszy umożliwiając szeroką partycypację społeczną? 

    

właściwie włączono interesariuszy  w proces tworzenia PR,  tj. zastosowano 
adekwatne mechanizmy? 

    

na etapie wdrażania PR właściwie  przewidziano włączenie interesariuszy w 
realizacje projektów tj. zastosowano adekwatne mechanizmy? 

    

zachowano terminy przeprowadzania konsultacji społecznych? (dotyczy GPR)     

CELE I  , 
EFEKTY 
 
Czy: 

opisano wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 
(planowany efekt rewitalizacji)? 

    

przedstawiona wizja rewitalizacji stanowi odpowiedź na przeprowadzoną diagnozę 
czynników i zjawisk kryzysowych? 

    

wskazano cel główny  i cele szczegółowe w programie?     

cele zostały sformułowane na podstawie zdiagnozowanych 
problemów i potrzeb? 

    

zaplanowane projekty/ przedsięwzięcia  przyczynią się do osiągnięcia założonych 
celów i spowodują eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk? 

    

określono wskaźniki osiągnięcia celów?     

PROJEKTY, 
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 
Czy: 

w programie rewitalizacji wyodrębniono listy planowanych projektów i 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lista projektów głównych oraz lista projektów 
uzupełniających)? 

    

wszystkie projekty wpisane na listę projektów głównych zawierają: 
     a) nazwę; 
     b) wskazanie podmiotów go realizujących; 
     c) zakres realizowanych zadań; 
     d) szacowaną wartość, w tym źródła finansowania; 
-  wartość/udział krajowych środków publicznych;  
-  wartość/udział środków prywatnych; 
-  wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS); 
-  wartość/udział środków z innych źródeł;     
     e) prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów rewitalizacji; 
     f) lokalizację (miejsce realizacji projektu): 
- czy projekty realizowane są na obszarach rewitalizacji; 
- jeśli program przewiduje również realizację projektów zlokalizowanych poza 
obszarem rewitalizacyjnym, to czy przedstawiono co do tego uzasadnienie tj. czy 

    



 

 

 
 

realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów PR; 
    g) czy drogi stanowią jedynie mniejszościowy element projektu (jeśli dotyczy); 
    h) czy założenia projektów przewidzianych do współfinansowania ze środków UE 
są zgodne z zapisami programów operacyjnych, w ramach których mają być 
realizowane (np. RPO WZ 2014-2020) 

na liście projektów głównych znajdują się projekty nieinwestycyjne (tzw. projekty 
miękkie)? 

    

lista projektów uzupełniających zawiera charakterystykę pozostałych rodzajów 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową 
bądź też powodują wzmocnienie wzajemnych efektów tzw. efekt synergii? 

    

wskazano wzajemne powiązania pomiędzy projektami rewitalizacyjnymi 
wskazanymi w PR?  

    

działania przewidziane dla obszarów występowania problemów 
przestrzennych, takich jak: poprzemysłowe (w tym poportowe, 
powydobywcze, polotniskowe), powojskowe, pokolejowe, wchodzących w skład 
obszaru rewitalizacji, są ściśle powiązane z celami rewitalizacji? 

    

KOMPLEMENTARNOŚĆ 
 
Czy: 

zapewniono komplementarność między poszczególnymi projektami/ 
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi w tym pomiędzy projektami finansowanymi z 
EFRR i EFS? 

    

projekty rewitalizacyjne/przedsięwzięcia wskazane w programie rewitalizacji 
dopełniają się tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał 
na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, 
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym.)? 

    

PR uwzględnia wzajemne powiązania pomiędzy projektami/przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi realizowanych na obszarze rewitalizacji i znajdujących się poza 
nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji? 

    

prowadzone działania nie będą skutkowały przenoszeniem problemów na inne 
obszary lub nie będą prowadziły do niepożądanych efektów społecznych takich jak 
segregacja społeczna i wykluczenie?  

    

w PR opisano spektrum partnerów procesu rewitalizacji, skalę ich zaangażowania w 
opracowanie, realizację, monitorowanie PR? 

    

Harmonogram  
działań 
rewitalizacyjnych. Czy: 

przedstawiony jest harmonogram realizacji projektów głównych i uzupełniających?     

harmonogram realizacji projektów jest przejrzysty, zakłada rozsądne perspektywy 
czasowe oraz jest możliwy do zrealizowania? 

    

WDRAŻANIE, 
MONITORING I 
EWALUACJA 
 
Czy: 

opisano system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji?     

system zarządzania i realizacji programu przewiduje udział w nim 
interesariuszy? 

    

określony został sposób monitorowania i ewaluacji PR np.  poprzez odpowiednie 
wskaźniki, źródła pozyskana danych i częstotliwość ich oceny? 

    

wskazano w strukturach instytucji, kto będzie zajmował się wdrażaniem, w tym 
monitorowaniem PR? 

    

W przypadku GPR, czy zawarto w programie informację o zaopiniowaniu projektu gminnego programu 
rewitalizacji przez właściwe instytucje zgodnie z art. 17.2  pkt. 4 Ustawy o rewitalizacji? 
 

    



 

 

 
 

OCENA KOŃCOWA POZYTYWNA DO KOREKTY NEGATYWNA 

   

UZASADNIENIE OGÓLNE OCENY 
(W przypadku zgodności programu rewitalizacji z wytycznymi, należy uzasadnić ocenę. 
W przypadku skierowania programu rewitalizacji do korekty, należy wskazać których punków ona dotyczy i opisać jej zakres) 

 

 
 
 
 
 
 
miejscowość, data ……………..……............................. 
 

 
 
                  podpis ………...............................……………… 
                                                             (imię i nazwisko) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 3 do Zasad weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji  
gmin województwa zachodniopomorskiego 

 
 

Deklaracja bezstronności i poufności 
 
 

Oświadczam, że: 

 Nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie mnie z udziału w ocenie 
programu na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) dotyczących wyłączenia  pracownika oraz organu.    

 Nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu któregokolwiek wniosku/programu 
złożonego w ramach niniejszego postępowania konkursowego. Nie zachodzą żadne 
okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceniającego 
względem podmiotu składającego PR lub podmiotu, który złożył wniosek będący 
przedmiotem oceny. 

 W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Komisji i wycofania się z oceny tego 
programu. 

Ponadto, zobowiązuję się do: 

 dokonania rzetelnej i bezstronnej oceny programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020/ Ustawy 
o rewitalizacji oraz z uwzględnieniem Zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
w ramach RPO WZ 2014-2020 

 zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych, bądź przygotowanych przeze mnie 
w procesie oceny oraz wykorzystywania ich wyłącznie na potrzeby oceny i nie ujawniania ich 
osobom trzecim.  

 nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. 

 
Przyjmuję do informacji, że niniejsze oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności 
karnej wynikającej z art.233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 
za składanie fałszywych zeznań.         
             
 
 
 
 

 
…............................... 

 
…............................... 

miejscowość, data imię i nazwisko 
       

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Załącznik nr 4 do Zasad weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji  
gmin województwa zachodniopomorskiego  

 
 
 
 

Wzór opinii w zakresie zgodności programu rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji  
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

 
 

 

 

 

 

Działając na podstawie Zasad weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów 

rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego, wydaje się pozytywną / negatywną* opinię w zakresie 

zgodności programu rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020. 

 

 

 

miejscowość, data ...........................                              podpis.................................. 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 5 do Zasad weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji  gmin województwa zachodniopomorskiego 
 

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego 
 

 
Lp. Gmina 

 

Tytuł programu rewitalizacji 

(PR) 

Okres obowiązywania PR Wpis PR do Wykazu Uchwały rady gminy 

zmieniające PR 

Aktualizacja PR w Wykazie Uchwała rady gminy 

uchylająca PR 

Wykreślenie PR z Wykazu 

Początek Koniec Numer 

uchwały 

Zarządu WZ 

Data wpisu Numer Data 

aktualizacji 

Numer 

uchwały 

Zarządu WZ 

Data 

aktualizacji 

Numer Data Numer 

uchwały 

Zarządu Wz 

Data 

wykreślenia 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

Załącznik nr 6 do Zasad weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji  
gmin województwa zachodniopomorskiego 

 
 
 
 

Wniosek o wpis programu rewitalizacji do wykazu/ aktualizację programu rewitalizacji w wykazie/ 
wykreślenie programu rewitalizacji z wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 

zachodniopomorskiego 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Dla wniosku o wpis programu rewitalizacji do Wykazu/ aktualizację programu rewitalizacji ujętego w 

Wykazie: 

a) Program rewitalizacji w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji 

elektronicznej (w formacie pdf) wraz z załącznikami: 

Załącznik nr 1. Kopia uchwały organu stanowiącego JST przyjmująca program rewitalizacji; 

Załącznik nr 2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – dokumenty/informacje i uzgodnienia 

związane z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub dokumenty mówiące 

o odstąpieniu od tej procedury; 

Załącznik nr 3. Oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że obszar rewitalizacji nie jest większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz nie jest zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. W 

uzasadnieniu należy wskazać całkowitą powierzchnię gminy, jak również liczbę mieszkańców i odniesienie 

do powierzchni obszaru rewitalizacji. 

2) Dla wniosku o wykreślenie programu rewitalizacji z Wykazu: uchwała rady gminy uchylająca program 
rewitalizacji. 

 

Nazwa gminy  

Tytuł programu rewitalizacji  

Uchwała rady gminy w sprawie przyjęcia programu 

rewitalizacji (nr, data, tytuł) 

 

Podstawa prawna przyjęcia programu rewitalizacji 

(należy wybrać jedną opcję) 

art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / ustawa 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

Oznaczenie kolejnych uchwał rady gminy 

zmieniających uchwałę o przyjęciu programu 

rewitalizacji (nr, data, tytuł) 

1) ....................................................  

2) ....................................................  

n) ....................................................  

Oznaczenie uchwały rady gminy uchylającej 

uchwałę o przyjęciu programu rewitalizacji (nr, 

data, tytuł) 

 

Program opracowany w ramach konkursu dotacji 

dla gmin w ramach PO PT 2014-2020 

Tak / Nie 

Osoba do kontaktów w gminie (imię i nazwisko,  
e-mail, telefon) 

 



 

 

 
 

Oświadczam, iż program rewitalizacji złożony do oceny w celu wpisu do wykazu programów rewitalizacji 
województwa zachodniopomorskiego został przygotowany zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki 

dokumentach są zgodne z prawdą. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych 

danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 
 
 
miejscowość, data                                                                                             pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu 
gminy 

 

 

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

Wniosku, dla celów prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 

zachodniopomorskiego, w szczególności dla celów procesu weryfikacji Wniosku, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do uczestnictwa w procedurze weryfikacji Wniosku. Dane nie będą udostępniane 

innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. 

 

 

 

podpis osoby do kontaktów w sprawie Wniosku                                                      podpis osoby składającej Wniosek 

 


