
Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU 
WOŁOMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

NA ROK 201...

1. NAZWA PROJEKTU 

2. KATEGORIA (zaznaczyć „X” przy jednej kategorii, do której przypisany jest projekt)

 □ PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 
 □ AKTYWNY MIESZKANIEC
 □ WOŁOMIN: ODNOWA

3. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
prosimy wpisać dokładny adres oraz dane właściciela lub zarządcy terenu; numer ewidencyjny działki i 
obręb (dane można sprawdzić na stronie internetowej wolomin.e-mapa.net) dotyczy to również nasadzeń 
drzew.

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU
streszczenie założeń projektu  (do 5 zdań) służące do publikacji w mediach (biuletyn, strona internetowa 
itp.)

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU zawierający:
- cel projektu,
- adresatów projektu (do kogo jest kierowany),
- co zostanie zrealizowane w ramach projektu, 
- dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany, 
- kto będzie mógł korzystać z efektów projektu i jakie będą zasady korzystania z niego. 



6. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU

Składowe części projektu Szacunkowy koszt
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OGÓŁEM:

7. PRZEWIDYWANE ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA 
    ZREALIZOWANEGO PROJEKTU (  UWAGA: przy   kosztach   powyżej 10% wartości projektu 
uwzględnienie kosztów eksploatacji jest obowiązkowe  )

Eksploatacja i utrzymanie Przewidywany koszt
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OGÓŁEM:

8. INFORMACJE O AUTORZE PROJEKTU

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer PESEL

Numer telefonu

Adres e-mail

9. ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE

Nazwa załącznika Proszę zaznaczyć „X” jeśli dotyczy

Lista poparcia projektu (min. 15 mieszkańców)

Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo 
małoletniego

Zgoda na dysponowanie terenem

Zgoda na udostępnienie terenu

10. ZAŁĄCZNIKI NIEOBOWIĄZKOWE

Nazwa załącznika Proszę zaznaczyć „X” jeśli dotyczy

Mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu

Zdjęcia dotyczące projektu

Inne  ...................................................................

Inne  ...................................................................

Inne  ...................................................................

11. UWAGI DODATKOWE

12. OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia
zgłoszenia projektu do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych, t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 922)

2. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści zwartych w formularzu zgłoszeniowym dla
potrzeb wdrażania Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Oświadczam, że spełniam warunki, określone w Regulaminie Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego,
uprawniające do zgłoszenia projektu do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz będę przestrzegać
jego zapisów.

….................................., dnia …......................        …......................................................................
           miejscowość               czytelny podpis autora projektu


