
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 158 

Wójta Gminy Niemce 

z dnia 20.10.2021 r. 

 
Regulamin naboru przedsięwzięć do  

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 2030  

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania naboru projektów do Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 2030.  

2. Organizatorem naboru jest Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. 

3. Informacje na temat naboru są zamieszczane na stronach: Gminy Niemce (https://www.niemce.pl/ )  

Biuletynu Informacji Publicznej (https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 ). 

§ 2. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 2030 (dalej: GPR_GN) – należy 

przez to rozumieć dokument sporządzany w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/ 233/ 2021 z dnia     

30.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Niemce na lata 2021 – 2030; 

2) przedsięwzięcie rewitalizacyjne – należy przez to rozumieć propozycję projektu, działania 

rewitalizacyjnego, przedstawionego w formularzu i zgłoszonego do organizatora naboru;  

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który zgłasza przedsięwzięcie rewitalizacyjne w 

ramach naboru; 

4) formularz  – jest to formularz według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 158 

Wójta Gminy Niemce z dnia 20.10.2021r., w ramach którego Wnioskodawca przedstawia swoją 

propozycję przedsięwzięcia rewitalizacyjnego i na tej podstawie aplikuje o wpisanie na listę 

przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych;  

5) obszarze rewitalizacji – należy przez to rozumieć obszar wskazany Uchwałą Nr XX/203/2020 Rady 

Gminy Niemce z 04 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Na terenie Gminy Niemce obszar rewitalizacji obejmuje od 4 podobszary: 

1. Podobszar I : część sołectwa Niemce, tj. ulice: Chmielna, Cicha, Kościelna, Lubelska, 

Ogrodowa, Topolowa, Parkowa, Różana, Szkolna, Zielona, 

2. Podobszar II : część sołectwa Dys, tj. ulice:  Akacjowa, Bernatówka, Biskupa, Wł. Gorala, 

Dolina Ciemięgi, Dworska, Gajowa, oraz sołectwo Elizówka, 

3. Podobszar III : sołectwa Baszki i Łagiewniki,  

4. Podobszar IV : sołectwo Nasutów. 

6) Komisji – należy przez to rozumieć Zespół Prowadzący ds. rewitalizacji powołany Zarządzeniem Nr 

130/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 07 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu  Zadaniowego 

ds. Rewitalizacji . Zadaniem zespołu jest ocena zgłoszonych w naborze formularzy projektowych i 

rekomendowanie wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu włączenia do GPR_GN.  

§ 3. 

1.Celem naboru jest wybór przedsięwzięć rewitalizacyjnych polegający na: zabraniu propozycji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, analizę oraz weryfikację złożonych propozycji przedsięwzięć, 

uzgodnienie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR_GN.  

https://www.niemce.pl/
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
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2.Weryfikacja polega na ocenie złożonych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na podstawie 

Kryteriów oceny przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stanowiących Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 158 

Wójta Gminy Niemce z dnia 20.10.2021r.  

§ 4. 

1. Projekty należy składać na formularzu.  

2. Wypełniony formularz można złożyć w następującej formie:  

1) elektronicznej –przesłanej na adres email: info@niemce.pl 

2) papierowej – podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy - złożonej w 

kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 

Gminy Niemce lub przesłanej pocztą na adres ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.  

3. Formularze, które wpłyną po terminie lub nie zostaną wypełnione w całości, nie będą podlegały 

ocenie. W przypadku złożenia formularza drogą pocztową decydująca jest data stempla pocztowego.  

4. Formularz jest dostępny na stronach: Gminy Niemce (https://www.niemce.pl/  )  Biuletynu Informacji 

Publicznej (https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 ). 

5. W razie stwierdzenia braków lub w przypadku wątpliwości co do treści formularza, Wnioskodawca 

może być proszony o udzielenie wyjaśnień.  

§ 5. 

1. W naborze mogą wziąć udział przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwiązania problemów obszaru 

rewitalizacji oraz zlokalizowane na obszarze rewitalizacji Gminy Niemce.  

2. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięcia poza obszarem rewitalizacji, tylko w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności pod warunkiem wpływu danego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego na 

rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji 

Gminy Niemce.  

§ 6. 

1. Weryfikację przedsięwzięć złożonych w ramach naboru przeprowadzi Komisja. 

2. Organizację pracy Komisji zapewnia jej Przewodniczący. 

3. Weryfikacja dokonywana jest w oparciu o Kryteria oceny przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 158 Wójta Gminy Niemce z dnia 20.10.2021r.  

 

§ 7. 

1. Wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych zakwalifikowanych przez Komisję do wpisania na Listę 

planowanych, podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR_GN, po jego zaakceptowaniu 

przez Wójta Gminy Niemce, zostanie opublikowany na stronach internetowych:  

Gminy Niemce (https://www.niemce.pl/) Biuletynu Informacji Publicznej 

(https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6  ). 

2. Organizator naboru nie przewiduje środków odwoławczych.  

https://www.niemce.pl/
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3. Wpisanie projektów na Listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych lub na listę 

uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych następuje po pozytywnym zaopiniowaniu i 

udogodnieniu projektu GPR_GN przez właściwe instytucje, zgodnie z warunkami ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 485) przez podjęcie uchwały Rady 

Gminy Niemce w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 

2030 .  

4. Wpisanie przedsięwzięcia na Listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nie jest 

równoznaczne z aplikowaniem o środki zewnętrzne. 

 


