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

(miejscowość, data) 

 
 

 Zarząd Dzielnicy  

 m.st. Warszawy 

 

Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego  

w m.st. Warszawie na rok 2017
1)

 
 

UWAGA!  Formularz w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami.  
 

Projektodawca (w sytuacji, gdy projekt zgłaszany jest przez kilka osób, dane pozostałych projektodawców należy zamieścić w załączniku do 
niniejszego formularza zgłoszeniowego projektu według wzoru) 
 

Imię i nazwisko Wojciech Tumasz 
 

PESEL
2)

            
 

ulica  
  

Nr domu  Nr mieszkania  
    

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy   –    Warszawa 
 

Telefon kontaktowy 
(fakultatywnie) 

501 180 739 
 

Adres e-mail 
(fakultatywnie) 

wojtum@gazeta.pl 
 

Zgłaszam projekt do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Dzielnicy   

m.st. Warszawy dotyczący: 
 

Nazwa projektu (maksymalnie 15 słów) 

Doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych na ul. Odkrytej/Nowodworskiej 

na wzór przejścia przy ul. Grzymalitów. 
 

Skrócony opis projektu (maksymalnie 50 słów) 

Doświetlenie wszystkich (12 szt.) przejść dla pieszych przez ul. Odkrytą i Nowodworską na wzór przejścia 

przez ul. Odkrytą w rejonie ul. Grzymalitów. 

 

Projekt ma charakter   ogólnodzielnicowy  lokalny 

Nazwa obszaru objętego projektem 
(w przypadku projektów lokalnych) 

 
Obszar 1: Tarchomin, 

Nowodwory, Piekiełko 
 

Lokalizacja nieruchomości objętej projektem  

Ulica i nr / Rejon ulic ul. Odkryta/Nowodworska 
 

 Warszawa  
 

                                                 
1)

  Wypełnia projektodawca. 
2)  

Pole należy pozostawić puste, jeżeli głosującym jest mieszkaniec m.st. Warszawy będący cudzoziemcem nieposiadającym numeru PESEL. Jego 
udział w głosowaniu jest możliwy po uprzednim okazaniu pracownikowi Wydziału Obsługi Mieszkańców wybranego urzędu dzielnicy dokumentu 
podróży, wydanego przez państwo, którego jest obywatelem i jednoczesnym złożeniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych.

 

Białołęka 

Białołęka 

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) 

 

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) 
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Inne istotne informacje 

dot. lokalizacji 

 

 

Klasyfikacja projektu (proszę wybrać maksymalnie 3) 

 edukacja  komunikacja/ drogi  kultura  

 ochrona środowiska  pomoc społeczna   przestrzeń publiczna 

 sport   zdrowie   zieleń miejska  

 inna (proszę wskazać)  
 

Potencjalni odbiorcy projektu (proszę wybrać maksymalnie 3) 

 dzieci  młodzież  dorośli 

 seniorzy  studenci  osoby z niepełnosprawnością 

 rodziny z dziećmi  zwierzęta 

 inni (proszę wskazać) wszyscy mieszkańcy korzystający z przejść dla pieszych na tych ulicach 
 

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców 

(ogólnodostępność) (maksymalnie 100 słów) 

(np: godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa) 

Korzystanie nieograniczone 

 

 

 

 

 

 

  ew. cd. w załączniku nr ..... 
 

Pełny opis projektu (maksymalnie 300 słów) 

Opis nie może wskazywać potencjalnych wykonawców 

 

Zaprojektowanie i wykonanie 15 lamp z wysięgnikami 

mocowanymi do istniejących latarni przy ul. Odkrytej w rejonie 

przejść dla pieszych 
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 ew. cd. w załączniku nr ...... 

 

Uzasadnienie realizacji projektu (maksymalnie 100 słów) 

Doświetlenie przejść spowoduje ogólną poprawę 

bezpieczeństwa na ul. Odkrytej/Nowodworskiej. 
 

  ew. cd. w załączniku nr ..... 
 

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych 

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego. 

 

Pozyskanie podkładu geodezyjnego 

Naniesienie na uzyskany podkład oświetleń (gdy będzie niemożliwe ich mocowanie do stojących latarni) 

Opracowanie dokumentacji budowy punktów doświetlających 

Budowa doświetleń 

Całkowity koszt projektu 300.000 zł 
 

 

 

 ew. cd. w załączniku nr ..... 

 

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?  nie  tak 

Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu 

realizacji projektu w kolejnych latach: 
(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji) 

 
 

 

 

Opłaty za energię elektryczną, konserwacja  

 
  

Szacunkowy roczny koszt 
eksploatacji 4.000 zł 

 

 

  
 ew. cd. w załączniku nr ..... 

 

Załączniki: 
 

A. Wymagane w każdym projekcie 
   lista zawierająca podpisy minimum 30 mieszkańców Warszawy popierających niniejszy projekt do budżetu 

partycypacyjnego na rok 2017 

 potwierdzenie przyjęcia
2)

 
 

 

B. Dodatkowe (jeżeli wymagane)  

• Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców: 

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia
2)
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2)

  Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz. 
 

• Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu partycypacyjnego: 

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia
2)

 
 

• Zgoda dysponenta nieruchomości objętej niniejszym projektem, niebędącej we władaniu m.st. Warszawy, na wykorzystanie tej 

nieruchomości na cele realizacji budżetu partycypacyjnego: 

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia
2)

 
 

C. Dodatkowe inne (numerowane):  
 

 1. 
  potwierdzenie przyjęcia

2) 
 

 2. 

  potwierdzenie przyjęcia
2) 

 

 3. 

  potwierdzenie przyjęcia
2) 

 

 4. 

  potwierdzenie przyjęcia
2) 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1182 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy 
w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017

3)
. 

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie m.st. Warszawy, są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 1400/2015 
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 08.10.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w 
zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017. 
 

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych m.st. 
Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej  
z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

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

Podpis(y) projektodawcy(-ców) 

/w przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia podpis opiekuna prawnego 

 
 
 

Fakultatywnie: 

 Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska w systemie elektronicznym opracowanym 

na potrzeby przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie (ESOG), w którym będą 

zawarte informacje o złożonym przeze mnie projekcie. 
 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na powyżej podany adres e-mail informacji o przebiegu budżetu 

partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017, informacji o kolejnych edycjach budżetu 

partycypacyjnego w m.st. Warszawie oraz informacji o konsultacjach społecznych dotyczących realizacji 

projektów wyłonionych w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie. 
 
 

 

 

 

 

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

Podpis(y) projektodawcy(-ców) 

/w przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia podpis opiekuna prawnego 
 

 
3)

  Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu 

realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest 

możliwe uczestnictwo w procesie. 



 
 

 
 
 

 

Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców 
 

 
 

(nazwa projektu) 

 
 

DANE PROJEKTODAWCY 

 
Imię i nazwisko  
 

PESEL
1)

            
 

ulica  
  

Nr domu  Nr mieszkania  
    

Adres zamieszkania 

Kod 
pocztowy   –    Warszawa 

 

Telefon kontaktowy 
(fakultatywnie)  
 

Adres e-mail 
(fakultatywnie) 

 

 
DANE PROJEKTODAWCY  

 
Imię i nazwisko  
 

PESEL
1)

            
 

ulica  
  

Nr domu  Nr mieszkania  
    

Adres zamieszkania 

Kod 
pocztowy   –    Warszawa 

 

Telefon kontaktowy 
(fakultatywnie)  
 

Adres e-mail 
(fakultatywnie) 

 

 
 

UWAGA!  Miejscem właściwym do złożenia podpisów potwierdzających zgłoszenie projektu przez 

ww. osoby jest ostatnia strona formularza zgłoszeniowego. 

 
 
1)

  Pole należy pozostawić puste, jeżeli głosującym jest mieszkaniec m.st. Warszawy będący cudzoziemcem nieposiadającym numeru 

PESEL. Jego udział w głosowaniu jest możliwy po uprzednim okazaniu pracownikowi Wydziału Obsługi Mieszkańców wybranego 

urzędu dzielnicy dokumentu podróży, wydanego przez państwo, którego jest obywatelem i jednoczesnym złożeniu oświadczenia  

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 

  


