
Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

1. Numer identyfikacyjny projektu 
(wypełnia Urząd Miasta Lublin)

2. Tytuł projektu (tytuł powinien odnosić się do treści projektu):

3. Rodzaj projektu (należy zaznaczyć znakiem x w odpowiedniej kratce):

dzielnicowy

ogólnomiejski

4. Dzielnica, w której projekt będzie realizowany:

5. Lokalizacja projektu (np. numer działki przy projekcie inwestycyjnym. W miarę możliwości 
prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących miejsca realizacji projektu. Zachęcamy do 
skorzystania z miejskiego geoportalu, na którym można sprawdzić własności działek oraz ich 
numery: www.geoportal.lublin.eu.):

6. Skrócony opis projektu (Informacje zawarte w tym punkcie powinny zawierać maksymalnie
1000 znaków. Zostaną one opublikowane na potrzeby głosowania. Opis ten powinien wskazywać
najistotniejsze elementy projektu oraz przekonywać do oddania głosu na projekt):



7. Szczegółowy opis projektu (Prosimy o niepodawanie propozycji  wykonawców realizujących
projekty. Wybór konkretnego podmiotu realizującego dany projekt zostanie dokonany przez Gminę
Lublin w ramach procedur określonych prawem):

8. Ogólnodostępność (proszę opisać sposób zapewnienia ogólnodostępności projektu – kto i na 
jakich zasadach będzie z niego korzystał. 

 W przypadku lokalizacji projektów na terenie zamkniętym (np. szkoły) musi być 
zapewniona dostępność dla osób, które nie są np. uczniami i uczennicami danej szkoły. Do 
projektu należy dołączyć pisemne oświadczenie dyrekcji danej placówki opisujące sposób 
udostępniania miejsca po realizacji projektu. Oświadczenie będzie podlegało analizie 
Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

 Informujemy ponadto, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w przypadku inwestycji
projekt powinien spełniać zasady uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt
4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. poz. 1696) ).

 Informujemy, że Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego może przedstawić rekomendacje w 
sprawie realizacji w projekcie zasady ogólnodostępności. Rekomendacja ta będzie wiążąca 
w przypadku skierowania projektu do realizacji po głosowaniu



9. Szacunkowe koszty projektu:

L.p. Składowe części projektu: Kwota:

1. Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych.
Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SUMA:

10. Dane autorów i autorek projektu:

Pełnoletni

Niepełnoletni. 
W tym wypadku proszę o podpisanie poniższego oświadczenia przez  rodzica/ przedstawiciela
ustawowego:

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym .…………………………………….. 

………………………………………………. (imię i nazwisko autora/autorki) i wyrażam zgodę na 
złożenie przez nią/niego projektu do Budżetu Obywatelskiego. 

                                                                                …………...…………………………….. 
                                                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

lp. Imię i nazwisko Telefon, e-mail Oświadczam, że zapoznałem
(-łam) się z klauzulą 
informacyjną dotyczącą 
ochrony moich danych 
osobowych, dostępną na 
stronie internetowej 
www.lublin.eu/budzetobywat
elski.

Wyrażam zgodę na 
publikację  moich danych 
osobowych, tj. imienia i 
nazwiska oraz kontaktu (e-
mail lub telefon) przez 
Miasto Lublin, pl. Króla Wł. 
Łokietka 1, 20-109 Lublin, 
na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Lublin w 
związku z udziałem w 
procedurze Budżetu 
Obywatelskiego Miasta 
Lublin. (w przypadku braku 
zgody dane będą do 
wiadomości Urzędu Miasta 
Lublin do kontaktów z 
autorem/ką)

1.
(podpis) (podpis)

2. (podpis) (podpis)

3. (podpis) (podpis)



11. Załączniki  (nieobowiązkowe np. zdjęcia poglądowe, plany, mapy, specyfikacje związane 
z proponowanym do realizacji projektem):

a) …
b) …
…

Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Miasta Lublin, materiałów w postaci:
a) …
b) …
…
zwanych dalej „Materiałami”, posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim
celem publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Publikacja Materiałów na stronie
internetowej Urzędu Miasta Lublin nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich
praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, Materiałów w celu publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko 
Miastu Lublin lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony Urzędu Miasta Lublin
z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z
publikacją Materiałów na stronie Urzędu Miasta Lublin zobowiązuję się do zaspokojenia tych
roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Lublin lub
innym podmiot zaangażowany w prowadzenie strony Miasta Lublin poniosły.

…..……………………………………. …..…………………………………….
Data Podpis  

(czytelny podpis osoby składającej)


