Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji do projektu

____________________________

______________________________

(imię i nazwisko))

(miejscowość i data)

____________________________
(numer PESEL)

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA OBSZARZE REWITALIZACYJNYM
Niniejszym oświadczam, iż zamieszkuję / nie zamieszkuje* na obszarze objętym programem
rewitalizacyjnym dla Miasta Sosnowiec.
Sosnowiec
Dzielnica
Milowice
Stary Sosnowiec
Pogoń

Centrum

Niwka

Modrzejów
Zagórze
Juliusz

Kazimierz Górniczy
Maczki
Ostrowy Górnicze

Obszary rewitalizacji
Od zachodu i od południa do rzeki Brynicy i terenów zielonych; od
północy do ulicy Szosowej; od wschodu do ulicy K.K. Baczyńskiego;
Baczy skiego;
Od południa od ulicy Piłsudskiego do ulicy Grotaa Roweckiego; od
zachodu od DK-86
DK
do torów kolejowych Warszawa – Katowice;
Od wschodu od ulicy B
Będzińskiej
dzi skiej i Orlej do ulicy Staszica i ulicy
Narutowicza; od południa do ulicy Parkowej i ulicy Wawel; od
północy do ulicy Chemicznej
Che
Od torów kolejowych Warszawa – Katowice; od północy
łnocy do ulicy
Parkowej i ulicy Wawel; od wschodu do ulicy Narutowicza; od
południa
łudnia do rzeki Brynicy i torów kolejowych Katowice – Kielce;
Od zachodu od ulicy Mikołajczyka i ulicy Wojska
Wojska Polskiego; od
północy i odwschodu
odwschodu do szlaku kolei piaskowej; od wschodu do rzeki
Bobrek;
Od zachodu od ulicy Orląt
Orl t Lwowskich; od północy
północy do rzeki Przemsza;
od wschodu do DK-1 (S-1);
Od wschodu od ulicy Braci Mieroszewskich; od
o północy
łnocy od ulicy
Długosza; na południu do ulicy Dworskiej; na zachodzie od S-1;
Od północy od ulicy Wileńskiej;
Wile skiej; od południa ddoo linii kolejowej
piaskowej; od zachodu do ulicy Grenadierów; od wschodu do ulicy
Objazdowej
Całe Osiedle
dle Wagowa; od północy do ulicy Głównej
Głównej i do ulicy Armii
Krajowej; od południa do ulicy Wagowej
Cała dzielnica Maczki
Od wschodu od ulicy Gałczyńskiego;
Gałczy skiego; od północy od ulicy gen. Waltera
Jankego; od zachodu do ulicy Metalowej i do
do ulicy Armii krajowej; od
południa do ulicyLimbowej.

TAK/NIE

_________________
(czytelny podpis)
*Nie potrzebne skreślić.

Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków
rodków EFS oraz
budżetu
etu pa
państwa
stwa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie
8.1.1. Zapewnienie dostępu
dost pu do usług opiekuńczych
opieku czych nad dziećmi
dzie mi do 3
lat - ZIT

