
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Nr  135/2020 

Burmistrza Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 28 grudnia 

2020 r. 

 

   Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie 

„Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” 

I Wnioskodawca: 

Dane uczestnika konkursu: 

.................................................................................................................................................. 

Adres: .....................................................................................................................................……………….. 

Nr telefonu do kontaktu: ........................................................................................................………………. 

Adres e-mail: ..........................................................................................................................………………. 

II Opis zadania: 

1.Nazwa i miejsce wykonania zadania (adres nieruchomości, nr geodezyjny działki, obręb 

geodezyjny): 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2.Numer księgi wieczystej: 

.................................................................................................................................................................. 

3. Zakres wykonanych prac: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

4.Całkowity koszt zadania: ...................................................................................................................... 

- w tym środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych (dotacje): ............................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- w tym środki pochodzące z innych źródeł na prace związane z remontem elewacji (kredyty/pożyczki) 

…………………………. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.Termin rozpoczęcia prac: .......................................................................................................... 

6.Termin zakończenia prac: ......................................................................................................... 

III Oświadczenie: 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) Zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, w szczególności z regulaminem 

konkursu pn.: „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” oraz rozumiem i akceptuję zawarte w nich 

prawa i obowiązki, a także wyrażam zgodę na: 

a) uczestnictwo w konkursie 

b) publikację danych i zdjęć nieruchomości, 

c) udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych Właściciela. 

2) Prace elewacyjne frontu budynku w pierzei danej ulicy lub placu przedstawionego do Konkursu 

zostały przeprowadzone w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku, zgodnie  

z kolorystyką stanowiącą załącznik numer 5 do regulaminu konkursu. Kolor elewacji budynku 

…………..., numer koloru ……………………. Jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, w szczególności uzyskania pozwolenia 

na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub uzyskania 

pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru (jeśli dotyczy). 

3) Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna, w szczególności za złożenie podrobionego, 

przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie 

nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla 

uzyskania nagrody w ramach konkursu wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - 

Kodeks karny. 

 

 

 

...........................................................                                           ................................................... 

miejscowość i data                                                                                       czytelny podpis   

                                                                                               właściciela/współwłaściciela/zarządu wspólnoty                                                         

                                                                                                                     

 


