
 

  

 

 
Piekary Śląskie , 23.03.2022r 
 (miejscowość, data) 

 
 

 
Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu  

obywatelskiego1) 

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
Projektodawca: 
 

Imię i nazwisko Marcin Felderhoff 

 
 

Adres zamieszkania 
(ulica, numer domu, 
mieszkania 
kod pocztowy, 
miejscowość) 

 

 

Telefon kontaktowy  

 

Adres e-mail  

 
 

Nazwa projektu 

(maksymalnie 80 znaków, nazwa ta będzie znajdować się w materiałach promocyjnych oraz na karcie 

do głosowania) 

Miejska przestrzeń publiczna „LIPKA” 

 

Krótki opis propozycji projektu (maksymalnie 500 znaków) 

Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców, stworzonej w myśl potrzeb 
jej użytkowników, która sprzyja dobremu samopoczuciu mieszkańców. 
 

Lokalizacja propozycji projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania) 

Ulica i nr / Rejon ulic 
 

Szpaków 

Inne istotne informacje 
dot. lokalizacji 
 

Nr działki 1771/36 oraz 1787/36 

Klasyfikacja propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru) 

 edukacja  komunikacja/ drogi  kultura  

 ochrona środowiska  pomoc społeczna   przestrzeń publiczna 

 sport   zdrowie   zieleń miejska  

 inna (proszę 
wskazać) 

 

                                                 
1)

 Wypełnia projektodawca. 



 

  

 

 
Potencjalni odbiorcy propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru) 

 dzieci  młodzież  dorośli 

 seniorzy  studenci  osoby z niepełnosprawnością 

 rodziny z dziećmi  wszyscy mieszkańcy  

 inni (proszę 
wskazać) 

 

 

Pełny opis propozycji projektu: (maksymalnie 2000 znaków) 
Projekty nie mogą zawierać wskazań konkretnych producentów lub firm realizujących 

Miejska przestrzeń publiczna  zaplanowana, która zapewni 

użytkownikom – mieszkańcom przyjazną strefę do życia, pracy, 

odpoczynku, relaksu, spotkań towarzyskich i kulturalnych, rekreacji i 

wielu innych. 

  ew. cd. w załączniku nr  
...... 

 

Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu: (maksymalnie 2000 znaków) 

 

  ew. cd. w załączniku nr  
..... 

 

 

 



 

  

 

Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jej składowych: 

 - altanka z ławkami 

 - miejsca na ognisko/palenisko 

 - kwietniki na których mieszkańcy mogą sadzić rośliny 

 - ławo-leżaki 

 - parking na rowery 

 - drewniana huśtawka dla dorosłych 

 - miejsce do organizowania spotkań okolicznościowych: dzień dziecka, mikołajki, 

powitanie lata, Piekarskiej Dzień Lipki 

 - kosze na śmieci i odchody psów  

Całkowity koszt projektu 120000,00 zł   ew. cd. w załączniku nr  
.....   

 

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w 
kolejnych latach? 

 nie  tak 

Rodzaj kosztów utrzymania projektu w kolejnych latach: 
(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji) 
 
 
Na koszt eksploatacji miejsca rekreacji składa się zapewnienie kontroli okresowych 
stanu technicznego wyposażenia, konserwacji urządzeń i wywóz odpadów. 
 

 
 ew. cd. w załączniku 

nr  ..... 

 

Załączniki: 

ze warzanie 

A. Dodatkowe (jeżeli zgłoszenie projektu wymaga takich zgód)   

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej w procesie 

budżetu obywatelskiego: 

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

Oświadczenie jednoznacznej gotowości do współpracy osób trzecich, na wykorzystanie terenu/obiektu 

do celów realizacji budżetu obywatelskiego:  

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

B. Dodatkowe inne (numerowane): 

                                                 
2
 Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz. 



 

  

 

 

 1. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

 2. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

 3. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

 4. 

  potwierdzenie przyjęcia2) 

 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO):  
 
1. Administratorem moich danych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie, reprezentujący Gminę 
Piekary Śląskie, z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. 32 39 39 411, adres  e-
mail: um@piekary.pl. 
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie 
ochrony swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora wskazany powyżej. 
3. Celem zbierania danych jest realizacja zadania w interesie publicznym polegającego na przyjęciu 
propozycji projektu do budżetu obywatelskiego. 
4. Podstawą zbierania danych osobowych są postanowienia art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 
5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miasta 
Piekary Śląskie  
z dnia 31 stycznia 2019 r. z późn. zm., a także dobrowolna zgoda na upublicznienie przez Prezydenta 
Miasta Piekary Śląskie na swoich stronach internetowych mojego imienia i nazwiska, wyrażona na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
5.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w 
takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane 
nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, 
jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody. Ponadto ma Pani/Pan 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  
6. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma 
prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z ww. należy 
skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych.  
7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów wskazanych w ust. 4, za 
wyjątkiem wyrażenia zgody na upublicznienie imienia i nazwiska. 
8. W przypadku niepodania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3 nie będzie możliwe. 
9. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 



 

  

 

10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna 
Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone. 
11. Moje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów 
prawa oraz podmiotom przetwarzającym - spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 
159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie 
Miasta Piekary Śląskie oraz MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ul. 
Tarnogórskiej 4B/10, której powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron. 
12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5  lat, licząc od początku roku następującego po 
roku,  
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta 
Piekary Śląskie, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałam/em się 
z treścią Uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 
konsultacji  
z mieszkańcami części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm. 
 
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych. 

Wyrażam / nie wyrażam3 zgody na upublicznienie przez Prezydenta Miasta Piekary 
Śląskie mojego imienia  
i nazwiska4. 
 

 

............................................................................... 
Podpis projektodawcy  

 
Adnotacje urzędowe: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3
 Niewłaściwe skreślić. 

4
 Zgoda dobrowolna. 

http://www.piekary.pl/

