
 

  

 

 

Piekary Śląskie , 07.02.2022r 
 (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) 

Utworzenie miejsce rekreacji  wraz z budową trybuny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
nr 1 w Kozłowej Górze. 
 

 

Krótki opis propozycji projektu (maksymalnie 500 znaków) 

Zagospodarowanie terenu przy boisku szkolnym w granicy z posesją przy ul. Tarnogórskiej 38 
pod nowe miejsce rekreacji  wraz wybudowaniem altany i trybuny widowni. Nowe miejsce 
znacznie zwiększy bezpieczeństwo bawiących się dzieci i młodzieży, poprawi sprawowanie 
nadzoru nad dziećmi oraz zwiększy możliwość poszerzenia asortymentu urządzeń do zabaw 
ruchowych dla najmłodszych. Altana pozwoli na osłonięcie się przed słońcem oraz spełni rolę 
miejsca do spożywania posiłków podczas zabawy. Widownia zagwarantuje miejsca siedzące 
dla obserwujących grę na boisku, jak również będzie miejscem odpoczynku.    
 

Lokalizacja propozycji projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania) 

Ulica i nr / Rejon ulic 
 

ZSP nr 1, ul. Tarnogórska 40 

Inne istotne informacje 
dot. lokalizacji 
 

Nr działki 1961/104 

Klasyfikacja propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru) 

 edukacja  komunikacja/ drogi  kultura  

 ochrona środowiska  pomoc społeczna   przestrzeń publiczna 

                                                 
1)

 Wypełnia projektodawca. 



 

  

 

 sport   zdrowie   zieleń miejska  

 inna (proszę wskazać)  
 

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 

Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz 

komfort poprzez  zwiększenie jego powierzchni oraz pozwoli na zabudowę dodatkowych 

urządzeń aktywności psychoruchowej dzieci. Skupienie w jednym miejscu grupy bawiących się 

dzieci oraz korzystających w tym samym czasie z boiska szkolnego poprawi również 

możliwości właściwego sprawowania nadzoru nad dziećmi. Dodatkowym atutem miejsca jest 

brak bezpośredniego sąsiedztwa jezdni, co również zwiększy bezpieczeństwo i obniży poziom 

hałasu ze strony ulicy. Budowa miejsca rekreacji polega m.in. na wybudowaniu muru 

oporowego z balustradą (przystosowanie dla osób niepełnosprawnych), nawiezienia ziemi co 

zwiększy powierzchnię do zagospodarowania. Miejsce placu zabaw pokryte będzie 

nawierzchnią bezpieczną, natomiast miejsce pod altana zostanie wybrukowane. Dodatkowo 

stworzone zostaną nowe nasadzenia zieleni. Po przeciwnej stronie powstanie trybuna 

widowni na 30 miejsc siedzących. 

  ew. cd. w załączniku nr  ...... 
 

Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu: (maksymalnie 2000 znaków) 

Zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z miejsca rekreacji, zmieszczenie hałasu, 

zwiększenie nadzoru nad dziećmi i młodzieżą korzystającą z boiska szkolnego , dopasowanie 

urządzeń aktywności psychoruchowej do standardów bezpieczeństwa obowiązujących i 

spełniających określone normy, większa aktywność dzieci poprzez dodatkowe urządzania, 

zwiększenie jakości i efektywności spędzania wolnego czasu przez młodzież i dzieci. 

 

  ew. cd. w załączniku nr  ..... 

 



 

  

 

 

Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jej składowych: 

Teren pod altanę (kostka brukowa) ok 50m2 

Wyrównanie terenu, mur oporowy, balustrada (bądź ogrodzenie) i nowa nawierzchnia 

syntetyczna placu zabaw ok 112 m2 :  

Zestaw rekreacyjny ze zjeżdżalnią  

Piaskownica 

Karuzela okrągła  

Altana z ławkami i stołem  

Trybuna widowni  

Nasadzenia zieleni  

5 kosze na śmieci  

Projekt budowlano – przestrzenny   

 

Całkowity koszt projektu 250 000,00 
 

 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 palcu zabaw, konserwacji urządzeń i wywóz odpadów, które to 
zostaną zadysponowane w budżecie rocznym utrzymania placówki szkolonej.  
 

  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:  

                                                 
2
 Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz. 



 

  

 

 dokument wymagany  dokument niewymagany  potwierdzenie przyjęcia2) 
 

B. Dodatkowe inne (numerowane): 
 

 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/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

  

 

  

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu 
obywatelskiego w mieście Piekary Śląskie 

 
 

Ja, niżej podpisana/podpisany5 ______________________________________________________, 

oświadczam, że jestem opiekunem prawnym __________________________________________________  

oraz że wyrażam zgodę na jej/jego udział w procedurze Budżetu Obywatelskiego. 

Wyrażam/nie wyrażam5 zgody na upublicznienie przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie imienia  
i nazwiska mojego dziecka jako projektodawcy6. 
 

 

....................................................................... 
Podpis opiekuna prawnego 

 

 

 

                                                 
5
 Niewłaściwe skreślić. 

6
 Zgoda dobrowolna. 


