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WARSZAWA, 16.11.2015 r                    

(miejscowość, data) 

 
 

 Zarząd Dzielnicy  
 m.st. Warszawy 

 

Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego  
w m.st. Warszawie na rok 20171) 

 

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 KAROLINA KOWALSKA 
 

PESEL2) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
 

Adres zamieszkania 

ulica Kwiatowa 
  

Nr domu 430 Nr mieszkania  
    

Kod pocztowy 0 0 – 2 2 2 Warszawa 
 

Telefon kontaktowy 
(fakultatywnie) 

22-222-22-22 

 

Adres e-mail 
(fakultatywnie) 

karolina.kowalska@targowek.com 

 

Zgłaszam projekt do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Dzielnicy  m.st. Warszawy dotyczący: 
 

Nazwa projektu (maksymalnie 15 słów) 

Linia autobusowa dla mieszkańców osiedla X 
 

Skrócony opis projektu (maksymalnie 50 słów) 

 
Od lat mieszkańcy ul. xyz potrzebują autobusu, aby móc dojechać do pracy czy do szkoły. Celem 
projektu jest uruchomienie dodatkowej linii autobusowej ZTM, wzdłuż ulicy xyz. Dla uruchomienia 
linii konieczne jest wybudowanie zatoczek i postawienie przystanków na jej trasie. 

 
 

Projekt ma charakter   ogólnodzielnicowy  lokalny 

Nazwa obszaru objętego projektem 
(w przypadku projektów lokalnych)  TARGÓWEK FABRYCZNY 

 

Lokalizacja nieruchomości objętej projektem  

Ulica i nr / Rejon ulic Wzdłuż całej ulicy xyz 
 

 Warszawa  
 

Inne istotne informacje 
dot. lokalizacji 
 

Zarządcą ulicy jest m.st. Warszawy 

                                                 
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. 

TARGÓWEK 

TARGÓWEK 

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) 

 

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) 

Załącznik nr 1 

do regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego  

w m.st. Warszawie na rok 2017 
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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 
 

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców 
(ogólnodostępność) (maksymalnie 100 słów) 

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

Ogólne zasady korzystania z komunikacji ZTM, dostępnej dla wszystkich mieszkańców. 

  ew. cd. w załączniku nr ..... 
 

 

Pełny opis projektu (maksymalnie 300 słów) 

Opis nie może wskazywać potencjalnych wykonawców 

Projekt polega na stworzeniu infrastruktury dla autobusu czyli: 
 

a) wybudowaniu 6 par zatoczek dla autobusów na odcinku ulicy xyz; 
 

b) wybudowaniu 6 par przystanków na ul. xyz. 
 
Proponowana trasa przebiega od obecnej pętli linii 555 przez ul. mmm, wzdłuż ulicy xyz, do skrzyżowania  
ulic ttttt i zzzz.  

  ew. cd. w załączniku nr ...... 
 

 

Uzasadnienie realizacji projektu (maksymalnie 100 słów) 

Celem projektu jest zapewnienie możliwości kursowania autobusów ZTM, tam gdzie jest ich za 

mało, przez co trudno jest poruszać się między różnymi częściami dzielnicy. Od lat mieszkańcy 

zamieszkujący ul. xyz potrzebują autobusu. Autobus umożliwiłby dojazd mieszkańcom do 

przychodni, szkoły, czy poczty. Niektórzy mieszkańcy muszą pokonać nawet 6 km w celu dojścia 

do komunikacji miejskiej ZTM. Szczególnym problemem jest to dla osób starszych, chorych, 

dzieci uczęszczających do szkoły, rodziców z wózkami. Mieszkańcy ul. xyz bez samochodu mają 

trudność w codziennych obowiązkach. Uczniowie wracający komunikacją do domu muszą długo 

czekać na autobusy, które są często przepełnione, a następnie pokonywać kilkukilometrowy 

odcinek drogi pieszo.  

 

 

  ew. cd. w załączniku nr ..... 
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Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych 
UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego. 

 

Koszt budowy 1 przystanku wraz z zatoczką: 15 000,00 zł 

Liczba potrzebnych przystanków: 6 par, tj. 12 szt. 

Ewentualnie: 
Wybudowanie pętli dla autobusu: 600 000,00 zł 
Koszt projektu budowlanego: 20 000,00 zł 

Całkowity koszt projektu 180 000,00 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) 

 
Koszty utrzymania linii autobusowej będzie ponosił ZTM w ramach swoich 
wydatków bieżących.  
 

 

Szacunkowy roczny koszt 
eksploatacji  0,00 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 przyjęcia2) 
 

 

 

B. Dodatkowe (jeżeli wymagane)  

 Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców: 

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

 

2)  Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz. 
 

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

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

 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 przyjęcia2) 
 

C. Dodatkowe inne (numerowane):  
 

 1. Np. rysunek trasy autobusu 
  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

 2. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

 3. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

 4. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 
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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 20173). 
 

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. 
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WARSZAWA, 16.11.2015 r.                   

(miejscowość, data) 
 
 

 Zarząd Dzielnicy  
 m.st. Warszawy 

 

Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego  
w m.st. Warszawie na rok 20171) 

 

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 Marta Nowak 
 

PESEL2) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
 

Adres zamieszkania 

ulica Radzymińska  
  

Nr domu 1500 Nr mieszkania 457 
    

Kod pocztowy 0 0 – 8 8 8 Warszawa 
 

Telefon kontaktowy 
(fakultatywnie) 

111-111-111 

 

Adres e-mail 
(fakultatywnie) 

marta.nowak@targowek.com 

 

Zgłaszam projekt do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Dzielnicy  m.st. Warszawy dotyczący: 
 

Nazwa projektu (maksymalnie 15 słów) 

Dzielnicowa ładowarka 
 

Skrócony opis projektu (maksymalnie 50 słów) 

Utworzenie ogólnodostępnego punktu ładowania, w którym będzie można darmowo doładować baterie w 
telefonach i innych urządzeniach mobilnych. Najlepiej, aby posiadał wszystkie opcje gniazdek: 
standardowe, mini i micro USB oraz gniazdka amerykańskie i angielskie. Byłby zasilany energią słoneczną 
lub siłą mechaniczną. 

 

Projekt ma charakter   ogólnodzielnicowy  lokalny 

Nazwa obszaru objętego projektem 
(w przypadku projektów lokalnych)  TARGÓWEK MIESZKANIOWY 

 

Lokalizacja nieruchomości objętej projektem  

Ulica i nr / Rejon ulic Przy ul. Kondratowicza 
 

 Warszawa  
 

Inne istotne informacje 
dot. lokalizacji 
 

Teren przy Urzędzie Dzielnicy  

Klasyfikacja projektu (proszę wybrać maksymalnie 3) 

                                                 
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. 

TARGÓWEK 

TARGÓWEK 
(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) 

 

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) 

Załącznik nr 1 

do regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego  

w m.st. Warszawie na rok 2017 

Agata
Note
I tu też? Przykład
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 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)  
 

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców 
(ogólnodostępność) (maksymalnie 100 słów) 

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

Projekt ogólnodostępny i darmowy dla każdego mieszkańca 24h/dobę. 

  ew. cd. w załączniku nr ..... 
 

Pełny opis projektu (maksymalnie 300 słów) 

Opis nie może wskazywać potencjalnych wykonawców 

 
Założeniem projektu jest stworzenie punktu ładowania, który będzie ogólnodostępny. Będzie to osobny obiekt, 
pozwalający na bezpieczne naładowanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego o dowolnej 
porze. Dzielnicowa ładowarka ma być bezpłatnym punktem poboru energii z możliwie jak największą ilością 
podłączeń różnego typu ładowarek oraz wejściem USB. Punkt ładowania powinien uwzględniać specyfikę 
miejsca oraz być dostosowany do różnych użytkowników np. osób na wózkach, niewidomych czy dzieci. Ważne 
by instrukcja obsługi była w różnych językach, by mogli z niej korzystać turyści. 
 
Dla ochrony środowiska dzielnicowa ładowarka powinna być zasilana energią słoneczną lub siłą mechaniczną, 
np. napędzana przez rower stacjonarny, na którym trzeba pedałować, aby wytworzyć energię. Zastosowanie 
takiego rozwiązania eliminuje konieczność przyłączania stacji do miejskiej sieci energetycznej, co generowałoby 
dodatkowe koszty. 
 
Takie projekty powstają już w Polsce (Gdynia). 

  ew. cd. w załączniku nr ...... 
 

Uzasadnienie realizacji projektu (maksymalnie 100 słów) 

 
Prawie każdy mieszkaniec dzielnicy posiada telefon komórkowy lub inne urządzenie, które wymaga zasilania 
elektrycznego. Często zdarza się, że urządzenia rozładowują się, a my nie możemy skontaktować się ze 
znajomymi lub rodziną. Projekt ma charakter uniwersalny i będzie mógł z niego skorzystać każdy mieszkaniec. 

  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. 

* Z uwagi na brak takich projektów trudno oszacować dokładne koszty. 

Średnia cena zestawu z kolektorami słonecznymi: 10 000,00 zł  

Budowa stacji (mała architektura): 50 000,00 zł 

Projekt architektoniczny: 10 000,00 zł 

Całkowity koszt projektu 70 000,00 zł 
 

 ew. cd. w załączniku nr ..... 
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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) 

 

Drobne prace konserwacyjne.   

Szacunkowy roczny koszt 
eksploatacji  300,00 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 przyjęcia2) 
 

 

B. Dodatkowe (jeżeli wymagane)  

 Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców: 

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

 

2)  Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz. 
 

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

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

 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 przyjęcia2) 
 

C. Dodatkowe inne (numerowane):  
 

 1. Ewentualnie: projekt architektoniczny – pomysł autora projektu  
  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

 2. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

 3. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

 4. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

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 20173). 
 

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) 
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/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. 
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