FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Nazwa propozycji

(nie więcej niż 100 znaków - przedmiot propozycji oraz wskazanie lokalizacji, tak aby w sposób jasny identyfikowała projekt)

Numer obszaru

Szacunkowa wartość

Lokalizacja

Nr geodezyjny działki

(adres, odcinek/zakres)

(www.um.bialapodlaska.pl
 geoportal miasta Biała Podlaska)

Skrócony opis działania
(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)

Szczegółowy opis działania
(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: bialapodlaska.geoportal2.pl. Prosimy o niepodawanie propozycji
wykonawców realizujących projekty. Wybór konkretnego podmiotu realizującego dany projekt zostanie dokonany przez Gminę Miejską Biała Podlaska
w ramach procedur określonych prawem):
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Kosztorys uproszczony
L.p.

Składowe części projektu:

Kwota:

Dokumentacja

1.

Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SUMA:

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
(czytelnie)

Adres zamieszkania

Nr telefonu
PESEL
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3,
2) dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej,
3) mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Data

Podpis
(czytelny)
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LISTA MIESZKAŃCÓW OBSZARU POPIERAJACYCH PROPOZYCJĘ PROJEKTU

nazwa propozycji
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania w Białej Podlaskiej
(ulica i numer domu)

PESEL

Podpis 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Składając podpis każdy z popierających wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przyjmuje do wiadomości, że:






administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3,
dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej,
mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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