DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Warszawa, dnia 15 września 2016 r.
Poz. 67
ZARZĄDZENIE NR 41
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T W A 1)
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji
w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy
tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji, zwany dalej
"Zespołem", w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za osiągnięcia
w dziedzinie rewitalizacji, zwanym dalej "Konkursem o Nagrodę Ministra".
2. W skład Zespołu wchodzą:
1)

Przewodniczący Zespołu,

2)

Sekretarz Zespołu,

3)

Członkowie Zespołu, w liczbie od 15 do 17 osób

- powoływani przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej "Ministrem".
§ 2. Zespół działa na podstawie Regulaminu Pracy Zespołu, stanowiącego załącznik nr 1
do Zarządzenia, oraz Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra, stanowiącego załącznik nr 2
do Zarządzenia.
§ 3. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa.
1)

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
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§ 4. 1. Członkostwo w Zespole oraz udział w jego pracach są nieodpłatne.
2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu, które brały udział w posiedzeniu, przysługuje zwrot
kosztów podroży odbywanej środkiem komunikacji zbiorowej na podstawie dołączonych do
rozliczenia biletów. Zwrot kosztów podroży odbywanej transportem kolejowym przysługuje
w wysokości ceny biletu drugiej klasy. W przypadku odbycia podroży własnym samochodem zwrot
następuje na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora Departamentu Polityki
Przestrzennej lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot kosztów podroży następuje w przypadku,
gdy posiedzenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Zespołu. Zwrotu kosztów
podróży dokonuje się na formularzu "Rozliczenia kosztów podróży". Formularz stanowi załącznik
nr 3 do Zarządzenia.
3. Wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży osobom wchodzącym w skład Zespołu są
realizowane ze środków ujętych w planie finansowym Departamentu Polityki Przestrzennej na dany
rok budżetowy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

Załączniki do Zarządzenia Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 14 września 2016 r.
Załącznik nr 1

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU

§ 1.
Do zadań Zespołu należy ocena opracowań, przedsięwzięć i działań w Konkursie o Nagrodę
Ministra w następujących kategoriach:
1) gminny program rewitalizacji;
2) opracowania analityczne;
3) miejscowy plan rewitalizacji;
4) konsultacje społeczne;
5) przedsięwzięcia społeczne;
6) mieszkalnictwo;
7) lokalna gospodarka;
8) środowisko, przyroda i krajobraz;
9) kompleksowość rewitalizacji;
10) umowa urbanistyczna.

§ 2.
1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Zespołu albo osoby pełniącej jego funkcję.

3. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, jako obserwatorzy bez prawa głosu,
dyrektorzy właściwych merytorycznie departamentów Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa lub osoby przez nich upoważnione.

§ 3.
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie całokształtem prac Zespołu;
2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków
Zespołu;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4) przedstawienie Ministrowi protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu oraz
rekomendacji w zakresie przyznania nagród, w celu podjęcia ostatecznej decyzji
o przyznaniu Nagród;
5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania Zespołu;
8) powoływanie spośród członków Zespołu Podzespołów do spraw kategorii
Nagrody.
2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, wynikających z przyczyn formalnych lub
przypadków losowych, Zespół może, w formie uchwały, wskazać osobę ze swojego
składu, do tymczasowego pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu. W uchwale tej
określa się w szczególności termin, w którym wskazana osoba pełni daną funkcję.
Uchwała wymaga dla swej ważności akceptacji Ministra.
3.

Przewodniczący Zespołu w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia,
w formie protokołu, wyniki prac Zespołu oraz rekomendacje wraz z uzasadnieniem,
w zakresie przyznania nagród.

§ 4.
Do zadań Sekretarza Zespołu należy sprawdzanie wniosków oraz zgłoszonych opracowań,
przedsięwzięć i działań pod względem formalnym.

§ 5.
1. Oceny, o której mowa w § 1, Zespół dokonuje na podstawie wniosków złożonych
w trybie określonym w Regulaminie Konkursu o Nagrodę Ministra, w trzech etapach:
1) etap I – ocena formalna zgłoszonych wniosków oraz opracowań, przedsięwzięć
i działań przez Sekretarza Zespołu;
2) etap II – ocena merytoryczna zgłoszonych opracowań, przedsięwzięć i działań
przez Podzespoły do spraw kategorii;
3) etap III – ostateczna ocena zgłoszonych opracowań, przedsięwzięć i działań oraz
opracowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie proponowanych do
nagrodzenia opracowań, przedsięwzięć i działań, dokonywane przez Zespół.
2. Opracowania, przedsięwzięcia i działania zgłoszone do Konkursu oceniane są na etapie II
i III według następujących kryteriów:
1) dla wszystkich kategorii:
a)

oryginalność i nowoczesność,

b)

możliwość adaptacji rozwiązania na innych obszarach zdegradowanych,

c)

kompleksowość;

2) dla kategorii „gminny program rewitalizacji”:
a)

wysokie walory jakościowe opracowania,

b)

użyteczność w praktyce;

3) dla kategorii „opracowania analityczne”:
a)

wysokie walory jakościowe opracowania,

b)

użyteczność w praktyce,

c)

stosowanie nowoczesnych metod analizy i pozyskania danych;

4) dla kategorii „miejscowy plan rewitalizacji”:
a)

wysokie walory jakościowe planu,

b)

wysokie walory ekonomiczne i społeczne planu;

5) dla kategorii „konsultacje społeczne”:
a)

użyteczność działania w praktyce,

b)

zaangażowanie interesariuszy partycypacji;

6) dla

kategorii

„przedsięwzięcia

społeczne”,

„mieszkalnictwo”,

gospodarka” oraz „środowisko, przyroda i krajobraz”:
a)

użyteczność przedsięwzięcia w praktyce,

b)

powiązanie z innymi przedsięwzięciami,

„lokalna

c)

zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

d)

stosunek

poniesionych

nakładów

do

skali

pozytywnego

efektu

przedsięwzięcia,
e)

sposób dopasowania do zdiagnozowanych problemów;

7) dla kategorii „kompleksowość rewitalizacji”:
a)

użyteczność przedsięwzięcia w praktyce,

b)

zakres poruszanych problemów obszaru zdegradowanego;

8) dla kategorii „umowa urbanistyczna”:
a)

wysokie walory społeczne i ekonomiczne realizacji umowy,

b)

jakość współpracy w relacji gmina – inwestor.

3. Decyzję w sprawie przyznania Nagród podejmuje Minister, na podstawie protokołu
i rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 3.
4. Od decyzji Ministra, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje odwołanie.

§ 6.
Członkowie Zespołu, którzy brali udział w przygotowaniu opracowań, przedsięwzięć
i działań zgłoszonych w danym roku do nagród są wyłączeni z udziału w pracach Zespołu.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 14 września 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU
O NAGRODĘ MINISTRA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
1.

Regulamin

określa

procedurę

przyznawania

nagród

w

Konkursie

o Nagrodę Ministra.
2. Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z kategorii może być przyznana
jedna nagroda w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia w formie dyplomów.
3.

Minister może przyznać większą lub mniejszą liczbę nagród i wyróżnień, o których
mowa w ust. 2.

4.

Minister przyznaje nagrody w następujących kategoriach:
1) gminny program rewitalizacji;
2) opracowania analityczne;
3) miejscowy plan rewitalizacji;
4) konsultacje społeczne;
5) przedsięwzięcia społeczne;
6) mieszkalnictwo;
7) lokalna gospodarka;
8) środowisko, przyroda i krajobraz;

9) kompleksowość rewitalizacji;
10) umowa urbanistyczna.
5. Nagrody oraz wyróżnienia są finansowane ze środków Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa.

Rozdział 2
Cel i przedmiot Konkursu

§ 2.
Celem Konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie wybitnych rozwiązań w dziedzinie
rewitalizacji spośród zgłoszonych opracowań, przedsięwzięć i działań.

§ 3.
1.

Przedmiotem Konkursu w kategorii „gminny program rewitalizacji” są:
1) obowiązujące gminne programy rewitalizacji opracowane i przyjęte przez radę
gminy na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777);
2) inne obowiązujące programy zawierające działania służące wyprowadzeniu
obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego przyjęte uchwałą przez radę
gminy.

2.

Przedmiotem konkursu w kategorii „opracowania analityczne” są:
1) opracowane diagnozy obszaru gminy, na podstawie których wyznaczono
obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
2) opracowane diagnozy obszaru rewitalizacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

3.

Przedmiotem konkursu w kategorii „miejscowy plan rewitalizacji” są uchwalone
miejscowe plany rewitalizacji, o których mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778).

4.

Przedmiotem konkursu w kategorii „konsultacje społeczne” są:
1) działania prowadzone w ramach realizacji obowiązku prowadzenia konsultacji
społecznych, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji;
2) inne działania z zakresu partycypacji społecznej stanowiące element
przygotowania i realizacji gminnego programu rewitalizacji albo innego
programu,

zawierające

działania

służące

wyprowadzeniu

obszaru

zdegradowanego ze stanu kryzysowego.
5.

Przedmiotem konkursu w kategorii „przedsięwzięcia społeczne” są zrealizowane
przedsięwzięcia rewitalizacyjne zapisane w gminnym programie rewitalizacji albo innym
programie zawierającym działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze
stanu kryzysowego, które służą eliminacji negatywnych zjawisk społecznych na obszarze
zdegradowanym. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w tej kategorii służą w szczególności:
zapobieganiu wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów rewitalizacji, poprawie
jakości życia, włączeniu społecznemu grup wykluczonych.

6.

Przedmiotem konkursu w kategorii „mieszkalnictwo” są zrealizowane przedsięwzięcia
rewitalizacyjne zapisane w gminnym programie rewitalizacji albo innym programie
zawierającym działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu
kryzysowego, które służą eliminacji negatywnych zjawisk w zakresie mieszkalnictwa,
w tym w szczególności niskiej jakości technicznej lokali mieszkalnych oraz
niewystarczającej liczby lokali mieszkalnych.

7.

Przedmiotem

konkursu

w

kategorii

„lokalna

gospodarka”

są

zrealizowane

przedsięwzięcia rewitalizacyjne zapisane w gminnym programie rewitalizacji albo innym
programie zawierającym działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze
stanu kryzysowego, które służą eliminacji negatywnych zjawisk gospodarczych,
w szczególności:

niskiej

przedsiębiorczości,

słabości

lokalnych

podmiotów

gospodarczych, a także wspieraniu inicjatyw gospodarczych mieszkańców.
8.

Przedmiotem konkursu w kategorii „środowisko, przyroda i krajobraz” są zrealizowane
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zapisane w gminnym programie rewitalizacji albo
innym

programie

zawierającym

działania

służące

wyprowadzeniu

obszaru

zdegradowanego ze stanu kryzysowego, które służą eliminacji negatywnych zjawisk

środowiskowych, w szczególności złego stanu środowiska, przyrody lub krajobrazu oraz
niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców.
9.

Przedmiotem konkursu w kategorii „kompleksowość rewitalizacji” są:
1) zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zapisane w gminnym programie
rewitalizacji

albo

innym

programie

zawierającym

działania

służące

wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, które
w sposób

kompleksowy

służą

eliminacji

szeregu

różnych

zjawisk

negatywnych na obszarze rewitalizacji;
2) zastosowane mechanizmy integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
zawarte w gminnym programie rewitalizacji na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
10. Przedmiotem konkursu w kategorii „umowa urbanistyczna” są umowy urbanistyczne
zawierane między gminą a inwestorem na podstawie art. 37i ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
11. Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te opracowania, przedsięwzięcia i działania,
które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od:
1) uchwalenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1, 3 oraz 9 pkt 2;
2) uchwalenia gminnego programu rewitalizacji albo obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, które zostały opracowane na podstawie diagnoz,
w przypadku o którym mowa w ust. 2;
3) zakończenia realizacji, w przypadkach o których mowa w ust. 4-8 i 9 pkt 1;
4) wywiązania się inwestora z realizacji inwestycji uzupełniających, w przypadku
o którym mowa w ust. 10.

Rozdział 3
Uczestnictwo w Konkursie

§ 4.
1. W Konkursie w kategoriach: „gminny program rewitalizacji”, „opracowania analityczne”,
„miejscowy plan rewitalizacji”, „konsultacje społeczne” oraz „umowa urbanistyczna”
mogą uczestniczyć gminy, na których obszarze zrealizowano opracowania i działania
w tych kategoriach.
2. W Konkursie w kategoriach: „przedsięwzięcia społeczne”, „mieszkalnictwo”, „lokalna
gospodarka”, „środowisko, przyroda i krajobraz” oraz „kompleksowość rewitalizacji”
mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne lub instytucje i organizacje, w tym
gmina lub jej jednostki podległe, które realizowały zgłoszone przedsięwzięcia
rewitalizacyjne.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz charakterystyki
zrealizowanego opracowania, przedsięwzięcia lub działania do Ministra za pośrednictwem
Departamentu Polityki Przestrzennej – według wzoru stanowiącego załącznik do
Regulaminu, dostępnego w postaci formularza na stronie internetowej Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa lub bezpośrednio w Departamencie Polityki Przestrzennej.
4. Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby
fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego
opracowania, przedsięwzięcia lub działania, także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci
miast i radni gminy w zakresie opracowań, przedsięwzięć lub działań dotyczących
reprezentowanych przez nich gmin.
5. Do wniosku dołącza się:
1) w kategorii „gminny program rewitalizacji”:
a) gminny program rewitalizacji albo inny program zawierający działania
służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego,
wraz z załącznikami,
b) materiały analityczne, które posłużyły do opracowania programu,
c) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające
ocenę opracowania,

d) inne materiały, które w ocenie składającego wniosek umożliwiają pełną
ocenę opracowania;
2) w kategorii „działania analityczne”:
a) diagnozę gminy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji, albo diagnozę obszaru rewitalizacji,
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji,
b) inne materiały analityczne, które posłużyły do opracowania diagnoz,
c) spis źródeł danych użytych do opracowania tych diagnoz,
d) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające
ocenę diagnozy,
e) inne materiały, które w ocenie składającego wniosek umożliwiają pełną
ocenę diagnozy;
3) w kategorii „miejscowy plan rewitalizacji”:
a) rysunek i tekst planu,
b) dokumentację prac planistycznych,
c) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające
ocenę planu,
d) opinie gminnej, powiatowej albo wojewódzkiej komisji urbanistycznoarchitektonicznej,
e) spis załączników do planu,
f) inne materiały, które w ocenie składającego wniosek umożliwiają pełną
ocenę planu;
4) w kategorii „konsultacje społeczne”:
a) opis prowadzonych działań konsultacyjnych, w tym szczegółowy opis
zastosowanej formy konsultacji,
b) dokumenty wewnętrzne

gminy,

które

regulują

proces

partycypacji

społecznej,
c) informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych, o której mowa
w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
d) dokumenty, fotografie, i inne materiały dokumentujące przebieg konsultacji,
e) opinie uczestników konsultacji społecznych, w tym organizacji społecznych,
f) wnioski z przeprowadzenia konsultacji, w tym opis zmian w konsultowanych
dokumentach wynikających z przeprowadzenia konsultacji,

g) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające
ocenę działania,
h) inne materiały, które w ocenie składającego wniosek umożliwiają pełną
ocenę działania;
5) w kategorii „działania społeczne”, „mieszkalnictwo”, „lokalna gospodarka”,
„środowisko, przyroda i krajobraz” oraz „kompleksowość rewitalizacji”:
a) gminny program rewitalizacji albo inny program zawierający działania
służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, na
podstawie którego prowadzone jest zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcie,
b) szczegółowy opis przedsięwzięcia, w tym jego cele, formy realizacji, opis
grupy docelowej, osiągnięte efekty,
c) dokumenty,

fotografie

i

inne

materiały

dokumentujące

przebieg

przedsięwzięcia,
d) opinie uczestników przedsięwzięcia, w szczególności mieszkańców,
przedsiębiorców i organizacji społecznych,
e) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające
ocenę przedsięwzięcia,
f) inne materiały, które w ocenie składającego wniosek umożliwiają pełną
ocenę przedsięwzięcia;
6) w kategorii „umowa urbanistyczna”:
a) umowa urbanistyczna w formie aktu notarialnego,
b) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o realizacji
obowiązków inwestora wynikających z tej umowy,
c) materiały projektowe służące ocenie realizacji inwestycji uzupełniających,
d) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające
ocenę umowy,
e) inne materiały, które w ocenie składającego wniosek umożliwiają pełną
ocenę umowy urbanistycznej.

Rozdział 4
Wręczenie nagród

§ 5.
1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni listownie o ogłoszeniu wyników oraz terminie
i miejscu uroczystości wręczenia Nagród Ministra.
2. Informacja o uroczystości wręczenia Nagród Ministra oraz ogłoszeniu wyników będzie
również dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Rozdział 5
Procedura zgłoszeń

§ 6.
Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 4, należy składać w terminie do dnia 31
marca każdego roku na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Polityki Przestrzennej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs - rewitalizacja”
lub
w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.

§ 7.
1. Wnioski zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane, przy czym decyduje data wpływu
wniosku do Ministerstwa.

2. Opracowania, przedsięwzięcia i działania zgłoszone do Konkursu, które nie uzyskały
Nagrody Ministra albo wyróżnienia, po zakończeniu prac Zespołu do spraw Nagród
i ogłoszeniu wyników Konkursu są zwracane wnioskodawcom na wskazany we wniosku
adres, a w przypadku braku wskazania adresu - prace te podlegają zniszczeniu.
3. Nagrodzone prace pozostają w dyspozycji Ministra.
4. Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu publikowane jest na stronie
internetowej Ministerstwa.

Załącznik
do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra
załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie powołania Zespołu do
oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

Minister Infrastruktury i Budownictwa
za pośrednictwem Departamentu Polityki Przestrzennej
Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Nazwa (tytuł) zgłoszonego opracowania, działania lub przedsięwzięcia
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Kategoria konkursowa
……………………………………………………………………………………………….
Podmiot odpowiedzialny (podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2
Regulaminu Konkursu)
……………………………………………………………………………………………….
Nazwa/imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………….
adres
……………………………………………………………………………………………….
tel., fax., e-mail
Termin uchwalenia lub realizacji (o których mowa w § 3 ust 11 Regulaminu
Konkursu)
……………………………………………...
Wnioskodawca
……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………….
adres
……………………………………………………………………………………………….
tel., fax., e-mail
………………………………………….
podpis wnioskodawcy

Zgoda podmiotu odpowiedzialnego na zgłoszenie wniosku1)

…………….………………………….
imię i nazwisko

………………………………………….
podpis wnioskodawcy

Charakterystyka opracowania, działania lub przedsięwzięcia zgłoszonego do
Nagrody

1)

wymagane jeśli zgłoszenia dokonuje osoba trzecia;

Spis załączników do wniosku:

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 14 września 2016 r.

Rachunek kosztów podróży Nr …………
Dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie
Dane osoby przedkładającej rachunek:
Imię ................................................................
Nazwisko ......................................................................................................................................
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, iż w związku z podróżą odbytą w dniu ……….…………. 2016 r. poniosłam/poniosłem następujące wydatki:
A. Przejazd publicznymi/niepublicznymi środkami komunikacji 1
Wyjazd
miejscowość

Przyjazd
data

miejscowość

data

Środek lokomocji

Koszty przejazdu

Koszty ogółem (suma poz A)
………………..
(słownie zł/gr)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Konto, na które zostaną przekazane środki:
Numer konta:
..............................................................
miejscowość, data

.........................................................................................
podpis osoby przedkładającej rachunek

Potwierdzenie odbycia podróży i zatwierdzenie do zapłaty
Potwierdzam odbycie podróży oraz zatwierdzam pod względem merytorycznym
Nazwa komisji/zespołu - Zespół do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji
Komórka organizacyjna obsługująca komisję/zespół – Departament Polityki Przestrzennej
Płatność kwalifikuję do wypłaty ze środków KF.18.7.2.1.3.2016
Część 18 Dział 700 rozdz. 70095 § 3030
………................................................
.…………..…………..............................................
data

podpis

zwrot kosztów na podstawie oryginałów dokumentów (np. biletu kolejowego, autobusowego, lotniczego), poświadczających przejazd; refundacja kosztów przejazdów dotyczy osób
zamieszkałych poza miejscowością stanowiącą cel podróży.
1

