
 

 

 
 

INSTRUKCJA  WYPŁENIANIA WNIOSKU ZGŁOSZENIOWEGO  

NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI 

 

WAŻNE: Członkiem Komitetu Rewitalizacji może być tylko osoba, która spełnia łącznie trzy warunki: 

a) pełnoletniości 

b) zamieszkiwania w Lesznie (WAŻNE: istotne jest rzeczywiste zamieszkiwanie, a nie adres zameldowania) 

c) niekaralności 

 

1. Formularz wniosku zgłoszeniowego przeznaczony jest dla mieszkańców Leszna, którzy są 

reprezentantem jednej z grup: 

• mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna 

• mieszkaniec Leszna spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna 

• osoba będąca przedstawicielem podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru rewitalizacji, 

tj. spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych 

• osoba będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na obszarze 

rewitalizacji  

• osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna 

• osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem rewitalizacji 

• przedstawiciel organizacji pozarządowej, organizacji społecznej, podmiotu ekonomii społecznej lub  

grupy nieformalnej działający na obszarze rewitalizacji  

 

WAŻNE: Można zgłosić swoją kandydaturę tylko w jednej z grup.  

Przykładowo: jeśli Jan Kowalski chce być członkiem Komitetu Rewitalizacji i jest jednocześnie mieszkańcem 

obszaru rewitalizacji, właścicielem kamienicy na obszarze rewitalizacji i dodatkowo prowadzi na tym 

obszarze swoją działalność gospodarczą, Kowalski musi podjąć decyzję, czy w Komitecie Rewitalizacji chce 

reprezentować mieszkańców, właścicieli nieruchomości, czy przedsiębiorców.  

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY KANDYDOWAĆ JAKO REPREZENTANT… 

1. mieszkańców obszaru rewitalizacji? 

Konieczne jest zamieszkiwanie obszaru rewitalizacji (Ważne: istotne jest rzeczywiste 

zamieszkiwanie obszaru, a nie adres zameldowania). Wykaz ulic będących na obszarze rewitalizacji 

stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji. 

oraz 

 

 

 

 



 

 

 

Konieczne jest zebranie minimum 20 podpisów osób, które spełniają łącznie warunki 

- mieszkają na obszarze rewitalizacji 

- są pełnoletni 

 

Podpisy zbierane są w formie elektronicznej, opisanej w §2 ust. 6 Regulaminu otwartego naboru  

na członków Komitetu Rewitalizacji. 

 

2. mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji: 

Konieczne jest zamieszkanie w Lesznie (Ważne: istotne jest rzeczywiste zamieszkiwanie w Lesznie, a 

nie adres zameldowania) 

oraz 

Konieczne jest zebranie minimum 20 podpisów osób, które spełniają łącznie warunki: 

- mieszkają w Lesznie 

- są pełnoletni 

Podpisy zbierane są w formie elektronicznej, opisanej w §2 ust. 6 Regulaminu otwartego naboru  

na członków Komitetu Rewitalizacji. 

 

3. podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru rewitalizacji, tj. spółdzielni 

mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych: 

Konieczne jest, aby Kandydat był członkiem spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej 

zlokalizowanej na obszarze rewitalizacji (WAŻNE: Kandydat nie musi uczestniczyć w zarządzaniu 

nieruchomością wspólną, wystarczy być członkiem spółdzielni lub wspólnoty) 

oraz 

Konieczne jest zebranie minimum 20 podpisów osób, które spełniają łącznie warunki: 

- są pełnoletnie 

- mieszkają na obszarze rewitalizacji 

- są zrzeszone w spółdzielni mieszkaniowej lub/i wspólnocie mieszkaniowej z obszaru rewitalizacji 

(WAŻNE: osoby te nie muszą uczestniczyć w zarządzaniu nieruchomością wspólną, wystarczy być 

członkiem spółdzielni/wspólnoty) 

Podpisy zbierane są w formie elektronicznej, opisanej w §2 ust. 6 Regulaminu otwartego naboru  

na członków Komitetu Rewitalizacji. 

 

4. przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji: 

Konieczne jest, aby przedsiębiorca prowadził działalność na obszarze rewitalizacji (Ważne: istotny 

jest rzeczywisty adres prowadzenia działalności, a nie adres rejestracji siedziby firmy) 

oraz 

Konieczne jest zebranie minimum 5 podpisów osób, które spełniają łącznie warunki: 

- są przedsiębiorcami 

- prowadzą działalność na obszarze rewitalizacji  

Podpisy zbierane są w formie elektronicznej, opisanej w §2 ust. 6 Regulaminu otwartego naboru  

na członków Komitetu Rewitalizacji. 



 

 

 

5. przedsiębiorców spoza obszaru rewitalizacji: 

Konieczne jest, aby przedsiębiorca prowadził działalność w Lesznie (Ważne: istotny jest rzeczywisty 

adres prowadzenia działalności, a nie adres rejestracji siedziby firmy) 

oraz 

Konieczne jest zebranie minimum 5 podpisów osób, które spełniają łącznie warunki: 

- są przedsiębiorcami 

- prowadzą działalność w Lesznie  

Podpisy zbierane są w formie elektronicznej, opisanej w §2 ust. 6 Regulaminu otwartego naboru  

na członków Komitetu Rewitalizacji. 

 

Podpisy zbierane są w formie elektronicznej, opisanej w §2 ust. 6 Regulaminu otwartego naboru  

na członków Komitetu Rewitalizacji. 

 

 
 
 

 


