Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2018
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 27.04.2018 r.
Regulamin aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023,
w przypadku złożenia propozycji nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

1. Projektodawca zwraca się do Prezydenta Miasta Konina z wnioskiem o zamieszczenie
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Konina na
lata 2016-2023 (LPR). Do wniosku Projektodawca dołącza fiszkę projektową (opracowaną
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu), niezbędne
oświadczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu), oraz zgodę na
udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do Regulaminu).
UWAGA! Załącznik nr 3 powinna dostarczyć osoba upoważniona do reprezentacji oraz osoba
wskazana do kontaktu w ramach zgłoszonego projektu.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Koninie w wersji
papierowej oraz elektronicznej (płyta CD/DVD w formacie WORD i PDF). Dokumenty
powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Projektodawcy.
W przypadku składania dokumentów dodatkowych – kopie powinny zostać poświadczone za
zgodność z oryginałem.
2. Urząd Miejski w Koninie jako podmiot odpowiedzialny za wdrażanie LPR dokonuje oceny
zgłoszonego przedsięwzięcia w kontekście wpisania się w cele rewitalizacji określone w LPR
(karta oceny stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu). Przedsięwzięcia, które nie wpisują się w
ww. cele, nie spełniają warunku obligatoryjnego umożliwiającego zamieszczenie ich w LPR.
Ocena zgłoszonego przedsięwzięcia obejmuje także zasięgnięcie opinii Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
Urząd Miejski w Koninie zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do złożonej fiszki.
3. Urząd Miejski w Koninie przeprowadza konsultacje społeczne mające na celu wypracowanie
z interesariuszami procesu rewitalizacji kształt dokumentu, który następnie zostanie
przekazany do oceny instytucji zewnętrznych. W pracach nad dokumentem bierze udział także
Zespół ds. rewitalizacji.
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4. Urząd Miejski w Koninie przedkłada wspólnie wypracowany projekt dokumentu LPR celem
oceny do następujących instytucji (odpowiedzialnych za zaopiniowanie dokumentu):
a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który prowadzi Wykaz
programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.
b) Ministerstwa Rozwoju (do końca realizacji projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej
Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz
z modelowym pilotażem”).
c) Regionalnej
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Ochrony

Środowiska

w

Poznaniu

-

z

wnioskiem

o odstąpienie od przeprowadzenia SOOŚ ze względu na niewielkie modyfikacje – zgodnie
z art. 48 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W przypadku aktualizacji dokumentu o przedsięwzięcia infrastrukturalne, RDOŚ może wydać
decyzję o konieczności sporządzenia nowej prognozy oddziaływania na środowisko dla LPR.
d) Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Złożenie dodatkowego przedsięwzięcia w sytuacji, gdy roboczy projekt LPR zostanie przekazany
do ww. instytucji może skutkować wydłużeniem terminu opiniowania dokumentu.
5. Urząd Miejski w Koninie opracowuje ostateczny kształt dokumentu LPR, w tym odnosi się do
uwag przekazanych przez ww. instytucje.
6. Urząd Miejski w Koninie przygotowuje projekt uchwały i przekazuje zaktualizowany
dokumentu LPR na sesję Rady Miasta Konina.
7. Urząd Miejski w Koninie przekazuje uchwalony dokument LPR do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w celu oceny oraz umieszczenia go w Wykazie programów
rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Załączniki:
1.

Wzór fiszki projektowej dla przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Konina na lata 2016-2023.

2.

Oświadczenia Projektodawcy dotyczące projektu złożonego w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

3.

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.

Wzór karty oceny przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na
lata 2016-2023.
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