
 
 

Zarządzenie Nr 1955/2022 
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

 
z dnia 01.07.2022 r. 

 
 
w sprawie rozpoczęcia procesu aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Tarnowskie Góry na lata 2016-2022 w zakresie projektów rewitalizacyjnych.      

 
 

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.),  zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020 wydanymi na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( t .j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/404/2017 Rady Miejskiej 
w Tarnowskich Górach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie  Góry na lata 2016-2022. 
 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 
zarządza: 

 
§ 1 

1. Przeprowadzić w dniach 04.07.2022 r. – 18.07.2022 r. nabór wniosków o aktualizację lub 
ujęcie  w dokumencie projektów planowanych do realizacji w ramach Miejskiego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022. 

2. Proces aktualizacji przeprowadza się poprzez udostępnienie wzoru karty projektu 
rewitalizacyjnego stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z instrukcją jej 
wypełnienia: 

1) w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach przy 
ul. Sienkiewicza 2 w Wydziale Strategii i Rozwoju, pokój 77.  

2) w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.tarnowskiegory.pl oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej –  bip.tarnowskiegory.pl 

3. Wypełnione karty projektów rewitalizacyjnych można dostarczyć w okresie trwania naboru 
osobiście do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach  przy ul. Sienkiewicza 2 do Wydziału 
Strategii i Rozwoju, pokój 77 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
fundusze@um.tgory.pl 

§ 2 
Procesowi aktualizacji podlegają wyłącznie projekty rewitalizacyjne. W ramach prowadzonej 
aktualizacji nie będą prowadzone prace zmierzające do wprowadzenia korekty obszaru 
zdegradowanego lub obszaru rewitalizacji wyznaczonych w uchwalonym Miejskim Programie 
Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022.  
 

§ 3 
Za przeprowadzenie naboru wniosków odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju. 

 
§ 4 

Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju do opublikowania  wyników z naboru 
wniosków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie do dnia 29.07.2022 r. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
        BURMISTRZ MIASTA 
 
         /-/ Arkadiusz CZECH 

 
 



                       Załącznik do Zarządzenia nr 1955/2022 
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

             z dnia 01.07.2022 r. 
 
 
 

Karta projektu rewitalizacyjnego w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022 

 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 
 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań W tym miejscu proszę opisać na czym będzie polegał  projekt, wymienić kroki, które 

przyczynią się do jego powstania, jakie działania będą potrzebne do realizacji 
zadania, jakie należy wykonać prace, kto jest odbiorcą projektu. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działki) 

Proszę podać konkretną lokalizację, np. ulica, numer budynku i lokalu, jeżeli znasz 
powierzchnię i nr działki również proszę wpisać. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Proszę wpisać podmiot odpowiedzialny za realizację projektu, kto będzie kierował i 
koordynował prace w ramach projektu. Dodatkowo wpisz osoby/podmioty, z którymi 
chcesz współpracować przy realizacji projektu. 

Szacowana wartość 
projektu/przedsięwzięcia 

Proszę określić przedział kosztów realizacji projektu. 

Prognozowane rezultaty wraz ze  
sposobem ich oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów programu 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty Sposób oceny i miary 
Proszę podać przewidywane 
rezultaty. Rezultaty mogą być 
„miękkie” lub „twarde”. Rezultaty 
twarde są policzalne (np. liczba 
przeprowadzonych szkoleń, liczba 
publikacji, liczba spektakli, liczba 
osób uczestniczących w projekcie). 
Rezultaty miękkie to zmiany 
społeczne czy psychologiczne, które 
nastąpiły w wyniku działań, które 
prowadziliśmy. Oprócz rezultatów 
„twardych” i „miękkich” w 
punkcie tym można opisać 
oddziaływanie naszego projektu – 
czyli co się zmieni w przyszłości 
dzięki jego realizacji 

Prosimy wpisać w jaki sposób zostanie 
zweryfikowane czy proponowane rezultaty 
zostały osiągnięte. 

 

Informacja o osobie składającej kartę projektu: 
Instytucja/osoba prywatna*:  
Nazwa i dres instytucji: 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: 
Tel. kontaktowy: 
*jeśli projekt jest zgłoszony przez instytucję należy wpisać dokładną nazwę oraz adres instytucji. W przypadku 
składania karty projektu przez osobę prywatną dane adresowe nie są obowiązkowe 
 

 

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych  znajdującą się na kolejnej stronie. 

 

        BURMISTRZ MIASTA 
 
         /-/ Arkadiusz CZECH 
 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. 
zm., informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Adres: ul. 
Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt 
telefoniczny: (32) 393 36 10,  

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w 
Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pokój Nr 10, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl,  
kontakt telefoniczny: (32) 393 37 56,  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu aktualizacji Miejskiego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016 -2022 zgodnie z art. 6 ust. 1 litera e 
RODO.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną ,,A” – nie będą 
niszczone.  

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich 
sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  warunkiem ujęcia zgłaszanego projektu 
w zaktualizowanym  Miejskim Programie Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016 -
2022 

Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie 
w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

 

 

 


