
Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU 

PARTYCYPACYJNEGO W MIKOŁOWIE W 2016 ROKU 

Imię i nazwisko 

wnioskodawcy 

 

 

Adres 

 

Okręg: 

Ulica: Nr domu Nr mieszkania 

 
Pesel: 

Wiek (formularz 

mogą składać 

jedynie osoby, 

które ukończyły 

16 lat) 

 Kontakt: Nr tel.: 

E-mail: 

Tytuł projektu: 

Rodzaj projektu  

□ projekt ogólnomiejski obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta  

□ projekt lokalny - obejmujący swoim zakresem obszar jednego okręgu na terenie Miasta. 

Streszczenie projektu 

(Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. Streszczenie 

będzie publikowane na potrzeby głosowania ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokalizacja projektu  

Proszę wskazać jak najdokładniej miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe to adres. Do 

wniosku obligatoryjnie należy dołączyć mapę lub rysunek sytuacyjny danego obszaru (możliwy 

zrzut ekranu z mapy internetowej) 

 

 

 

Stan własnościowy terenu 

Proszę wpisać czy jest to teren Gminy, Skarbu Państwa, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty 

mieszkaniowej itp. 

 

 

 

Szacunkowy koszt realizacji projektu 

(Proszę uwzględnić wszystkie możliwe składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty. 

Koszty te będą oceniane i weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta).  

W przypadku braku miejsca proszę dodać wiersze. 

Przykładowe koszty danych usług dostępne są na stronie www.obywatelski.mikolow.eu Należy 

uwzględnić w szacowaniu kosztów projektu koszty dokumentacji projektowej. 

Składowe części projektu Koszt : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

Łącznie szacunkowo:  

 

Dostępność projektu dla mieszkańców 

Proszę krótko opisać jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom, np. proszę podać ile 

osób z niego może korzystać, czy będzie używany cały rok czy tylko sezonowo.   

 

 

 



 

 

 

 

Generowanie kosztów utrzymania  projektu w następnych latach, (jeżeli tak to prosimy 

wymienić  jakie, np. koszty energii, wody, konserwacji)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki obowiązkowe do składanego projektu: 
 

1. Lista poparcia projektu - projekt musi zostać poparty przez min. 15 osób, które ukończyły 

16 lat (imię, nazwisko, pesel, podpis osoby popierającej). 

2. Mapa /rysunek sytuacyjny obszaru, na którym ma być realizowany projekt. 

3. Oświadczenie podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości o wyrażeniu zgody 

na realizację projektu - w przypadku gdy teren nie jest własnością Gminy lub Skarbu 

Państwa, co do których Burmistrza Miasta jest organem reprezentującym w myśl art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 518 z późn. zm.). 

Brak dostarczenia zgody oraz promesy utrzymania najpóźniej na 7 dni przed 

zakończeniem etapu weryfikacji projektów powoduje odrzucenie projektu. 

 

Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe ) np. zdjęcia, szkice sytuacyjne, plany: 
 

 

1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

3. ............................................................ 

4. ............................................................ 

 



OŚWIADCZENIA: 
 

 Zgodnie z ustawą 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 Burmistrza Miasta Mikołowa dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności 

zgłoszonych danych w ramach zgłoszonego Budżetu Partycypacyjnego w Mikołowie. 

 Jestem świadomy(-ma) prawa dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. 

 Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne 

ze stanem faktycznym i prawnym.  

 

Podpis składającego formularz: 
 

  

 

Formularz należy złożyć w terminie do 08.11.2015 r. (decyduje data wpływu): 

 osobiście: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, Biuro Podawcze 

 za pomocą poczty elektronicznej na adres: obywatelski@mikolow.eu pod 

warunkiem, iż formularz oraz lista poparcia będzie stanowiła skan 

oryginalnych dokumentów. 

 Pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, Biuro 

Podawcze 

 

 

 


