
 

 

 

 

Budżet Partycypacyjny na 2016 r. 
 

Formularz zgłoszenia projektu do realizacji 

NAZWA DZIELNICY: Zalesie 

LOKALIZACJA PROJEKTU:  

(formularz można złożyć jedynie dla dzielnicy 

swojego zameldowania, patrz wykaz dzielnic) 

ul. Szkolna 

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa placu zabaw dla dzieci 

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO: Jan Kowalski 

PESEL ZGŁASZAJĄCEGO: 

(formularz mogą składać jedynie osoby, które 

ukończyły 16 lat) 

74o21234567 

ADRES  ZAMELDOWANIA 

ZGŁASZAJĄCEGO: 

ulica, nr domu, nr mieszkania 

ul. Strusia 12 

KONTAKT ze zgłaszającym: 

nr telefonu, e-mail 

tel. (34) 123 45 67, 

tel. kom.: 123 456 789, 

e - mail: kowalski@mieszkaniec.pl 

STRESZCZENIE PROJEKTU 

Proszę w kilku zdaniach (max 1.000 znaków) opisać czego projekt dotyczy 

 

      Plac zabaw jest ważnym elementem w rozwoju aktywności ruchowej dzieci i w związku z powyższym 

wnioskujemy o jego budowę. Na terenie byłego terenu rekreacyjnego zlokalizowanego w lesie przy 

 ul. Szkolnej Gmina Myszków dysponuje terenem z którego może zostać wydzielone będzie miejsce na plac 

zabaw według opracowanego projektu.  

Zostanie wykonana nawierzchnia, zamontowane atestowane urządzenia zabawowe tj.: zestaw 

rekreacyjny, lokomotywa, huśtawka ważka A. W obrębie placu zabaw zostaną także zamontowane ławki, 

kosze i utworzone miejsce go grillowania. Teren wokół placu zabaw zostanie obsadzony nowymi 

nasadzeniami. 

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU 

Proszę w kilku zdaniach (max 2.000 znaków) opisać: 

 jaki problem rozwiąże zrealizowanie projektu 

 kto zyska w wyniku realizacji i jego rezultatów 

 na ile jest on niezbędny z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy/miasta 

 wskazać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie 

Budowa placu zabaw przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców dzielnicy w zakresie 

utworzenia atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabaw małych dzieci. Do tej pory na terenie szkoły istnieje 

plac zabaw, który jest jednym miejscem, gdzie rodzice wraz z małymi dziećmi mogą się bezpiecznie bawić. 

Celem projektu będzie zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez 

dzieci oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów gminy poprzez budowę placu zabaw co 

wpłynie pozytywnie na wzrost miejsc rekreacyjnych.  

 



 

 

Dzieci są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej, a ich edukacja i bezpieczeństwo są 

przedmiotem troski. Dodatkowo projekt zwiększy atrakcyjność gminy i przyczyni się do poprawy warunków 

życia mieszkańców. 

Plac zabaw będzie służył rodzicom z małymi dziećmi i dzieciom zamieszkującym w dzielnicy. 

Plac zabaw przez uporządkowanie terenu i nadanie mu funkcji rekreacyjnej wpłynie korzystnie na stan 

środowiska naturalnego. Dodatkowym elementem sprzyjającym ochronie środowiska będzie zasiew nowych 

drzewek i krzewów. Wpłynie to korzystnie na środowisko poprzez poprawienie jakości powietrza 

i zmniejszenie zanieczyszczeń.  

Lokalizacja: teren lasu przy ul. Szkolnej. 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTU  

Z UWZGLĘDNIENIEM SZACUNKOWEGO KOSZTU KOLEJNYCH DZIAŁAŃ 

(w przypadku wiekszej ilości działań proszę dodać kolejny wiersz) 

Działanie nr: Opis działania: 
(proszę podać niezbędne Państwa zdaniem działania  

do wykonania projektu) 

Szacunkowy koszt: 

 1. Dokumentacja projektowa  2 000,00 

2. Nadzór inwestorski   5 000,00 

3. Przygotowanie terenu 12 000,00 

4. Zestaw rekreacyjny 3 000,00 

5. Lokomotywa 1 500,00 

6. Huśtawka ważka A 500,00 

7. Zagospodarowanie terenu (nasadzenia, ławki, kosze, 

miejsce do grillowania) 

3 000,00 

  

RAZEM:   

 

27 000,00 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:  

do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji  

np. szkice sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz inne, dodatkowe materiały 

– zdjęcia, 

– ekspertyzy, 

– analizy prawne, 

– rekomendacje. 

OŚWIADCZENIA 

- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 1182, z późn. zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych 

w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Myszkowa, czyli Budżetu Partycypacyjnego.  

- Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym wraz z załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu. 

 

                Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Myszków z siedzibą w Myszkowie ul.Kościuszki 26. Pasiadają 

                Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Gminie  Myszków danych osobowych 

                jest dobrowolne. Dane (tj. imię i nazwisko) będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Myszków. 

 

DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO FORMULARZ 

 

07.07.2015r.  Jan Kowalski 

 



 

 

 

Lista poparcia dla projektu pn. 
 

Budowa placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Zalesie 
................................................................................................................................................. 

w przypadku większej ilości podpisów proszę dołączyć kolejną listę  

 

Lp. Imię i nazwisko Pesel* Adres zameldowania Podpis** 
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     



 

 

31.     

32.     

33.     

 
*    poparcia mogą udzielić jedynie osoby, które ukończyły 16 lat 
 

**  oświadczenie - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz.1182 z póź.zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych 
konsultacji wydatków z budżetu Miasta Myszkowa czyli Budżetu Partycypacyjnego. Oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne z 

aktualnym stanem faktycznym. 

          
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Myszków z siedzibą w Myszkowie ul. Kościuszki 26. Posiada Pani/Pan prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Gminie Myszków danych osobowych jest dobrowolne.  

Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym odbiorcom. 

 

 


