
Karta do głosowania 

Wybór projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2020 

Prosimy o wybranie maksymalnie 2 zadań inwestycyjnych, poprzez postawienie znaku „X”  

 

L.p. Nazwa projektu Szacunkowy 

koszt 

Charakterystyka TAK 

1 Diamentowe Centrum Aktywności 

 

100 000,00 zł Projekt przewiduje zamontowanie trampolin ziemnych, 

zakup i ustawienie stołu do tenisa stołowego, stołu do 

piłkarzyków, montaż 2 leżaków betonowych, budowę 

sześciokątnej zadaszonej altany z 4 ławkami. 

Lokalizacja: ul. Diamentowa i ul. Perłowa (działka nr 

667/9) 

 

2 Park Trampolin 100 000,00 zł Projekt przewiduje wykonanie na terenie Parku im. Jana 

Pawła II lub placu zabaw przy ul. Podkowińskiego 

ziemnych trampolin modułowych, ławek (4 szt.) oraz 

koszy na śmieci (2 szt.). 

Lokalizacja: Park Jana Pawła II (działki nr 863/5, 927/3) 

lub plac zabaw przy ul. Podkowińskiego (działka nr 644) 

 

3 Renowacja kortów tenisowych 100 000,00 zł Projekt zakłada renowację kortów tenisowych tj. wymianę 

nawierzchni ceglanej na dwóch kortach oraz zakup  

i montaż plastikowych linii, instalację oświetlenia LED 

(na 1 korcie), zakup ławek (4 szt.), stolików (2 szt.), 

koszy na śmieci (2 szt.), zakup akcesoriów do pielęgnacji 

kortów. 

Lokalizacja: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

ul. Robotnicza 10 

 

4 Rozbudowa placu zabaw na ulicy 11 

Listopada w Działdowie 

100 000,00 zł Głównym celem projektu jest rozbudowa istniejącego 

placu zabaw znajdującego się przy ul. 11 Listopada. 

Projekt zakłada rozbudowę placu o duży zestaw urządzeń 

dla dzieci, zjazd linowy oraz urządzenia siłowni 

zewnętrznej. 

Lokalizacja: ul. 11 Listopada działka nr 2007/2 

 

5 Budowa wnęki parkingowej na ulicy 

Styki wraz z wymianą oświetlenia 

100 000,00 zł Projekt zakłada budowę 8-10 miejsc postojowych 

prostopadłych do ulicy Styki wraz z wymianą oświetlenia 

po tej samej stronie. 

Lokalizacja: ul. Styki – od ul. Matejki do ul. Kossaka 

 

6 Doposażenie placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej przy ul. Zielonej 

100 000,00 zł Celem projektu jest doposażenie placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej przy ul. Zielonej w zestaw urządzeń dla 

dzieci, 2 bujaki, 1 huśtawkę typu ważka, urządzenia 

siłowni zewnętrznej, 2 ławki z oparciem oraz kosz na 

śmieci. 

Lokalizacja: ul. Zielona 

 

 

 

PESEL GŁOSUJĄCEGO 

 

IMIĘ I NAZWISKO GŁOSUJĄCEGO ………………………………………………………………… 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta Działdowo w związku ze złożeniem przez Panią/Pana niniejszego wniosku. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do realizacji celu/celów 

określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 

ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym. 

4. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Działdowo za pomocą adresu e-mail: 

umdzialdowo@netbiz.com.pl, nr tel.: 23 697 04 00, lub pisemnie na adres Urząd Miasta Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12. 

 

zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną 

                                 

…………………………………………………… 

                         (data i podpis głosującego)  
               

           


