
Załącznik nr 1. do Regulamin oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji/Gminnych Programów Rewitalizacji                           

opracowanych w ramach Konkursu dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” 

* - niepotrzebne skreślić 
** - Kryterium dostępu – niespełnienie skutkuje odrzuceniem 
*** Złożenie podpisu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o nie podleganiu wyłączeniu w myśl art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. 2016 poz. 23, z późn. zm.). 

KARTA OCENY FORMALNEJ LPR/GPR 

Nazwa Gminy: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

L.p. Nazwa kryterium TAK NIE** 

1. 
Czy LPR/GPR został przyjęty uchwałą organu stanowiącego JST?  
(uchwała powinna być dołączona do LPR/GPR) 

  

2. 

Czy do LPR/GPR dołączono dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie Strategicznej Oceny 
Oddziaływania na Środowisko lub dokumenty potwierdzające odstąpienie od tej procedury? (w 
przypadku trwania przedmiotowej procedury wymagane jest oświadczenie o dopełnieniu tego 
warunku po uzyskaniu stosownych dokumentów oraz dostarczenie wszelkich dokumentów 
potwierdzających rozpoczęcie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. 
Przedmiotowy dokument należy dostarczyć w terminie do 7 dni od jego uzyskania). 

  

 

Lokalny Program Rewitalizacji/Gminny Program Rewitalizacji* 

SPEŁNIA KRYTERIA FORMALNE / NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH* 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI   

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że składając tę deklarację, potwierdzam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi procedury konkursowej i będę ich przestrzegał. Ponadto deklaruję, że 

swoje obowiązki będę wykonywać uczciwie i rzetelnie. Nie ma zależności pomiędzy mną, a wnioskodawcą lub współpracującymi z nim osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony 

pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny/opinii. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które 

mogą zaistnieć w najbliższej przyszłości, kwestionujące moją niezależność w oczach którejkolwiek ze stron; jeżeli okaże się podczas procesu oceny, że taki związek istnieje lub powstał, 

niezwłocznie zaprzestanę udziału w procesie oceny. 

Zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji lub dokumentów („poufnych informacji”) ujawnionych wobec mnie lub uzyskanych przeze mnie bądź przygotowanych przeze 

mnie w toku czy w wyniku oceny. Zobowiązuję się także do wykorzystywania ich wyłącznie do celów oceny i nie ujawniania stronom trzecim. Oświadczam, że nie będę przechowywać kopii 

pisemnych lub elektronicznych informacji lub pierwowzorów, które zostaną mi dostarczone.                                                                                                                                 

Miejscowość i data………………………………………………..…..…… Podpis ………...............................………………*** 


