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Formularz zgłoszenia projektu 
 
                                                                      

DATA I GODZINA WPŁYWU 
 
 
 
 

(Wypełnia Urząd Miejski w Tczewie) 
 

NUMER  IDENTYFIKACYJNY PROJEKTU 
(ID) 

 
 
 

(Wypełnia Urząd Miejski w Tczewie) 

 

1. Autor  projektu:  

Imię i nazwisko:  

………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Adres zamieszkania: 

………………………………..………………………………………………………………………………………… 

Adres email:      Nr telefonu: 

……………………………………………………..                      ………………………………................................. 

Adres korespondencyjny: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Tytuł projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

…………………………………………………………………………..………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

3. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: (adres działki, obręb oraz numer 

geodezyjny działki): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

4. Opis projektu: 
(Proszę przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy 

jego realizacji, proponowane rozwiązania uwzględniające, o ile to możliwe,  „uniwersalne 

projektowanie” dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, cel realizacji 

projektu) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

5. Szacunkowy koszt realizacji projektu :  
(Należy podać elementy składowe projektu oraz odpowiadające im szacunkowe koszty) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………..

. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Lista mieszkańców popierających projekt zawierająca podpisy wymaganej liczby 

mieszkańców i niebędących autorem projektu w załączeniu (poniżej należy postawić w 

odpowiednim kwadracie krzyżyk) 

    TAK              NIE 

 

7. Lista pozostałych załączników (nieobowiązkowe) (np. wizualizacja projektu, aktualne 

zdjęcia lokalizacji, mapa i inne materiały, które pomogą lepiej zrozumieć ideę stojącą za projektem 

i ułatwią ocenę projektu): 

1) …………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Tczewa. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH 
Zgłaszając projekt wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego 2022 w Tczewie, 

realizowanych przez Urząd Miejski w Tczewie.  

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że: 

- administratorem tak zebranych danych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy pl. M. 

Piłsudskiego 1. Szczegóły ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej 

www.odo.wrotatczewa.pl, 

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Budżetu Obywatelskiego 2022 w Tczewie, 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, 

które mnie dotyczą oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

 
                                           Czytelny podpis autora projektu

 
 : 

 

 
…………………………………………………………………………………..... 


