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PAMIĘTAJ!
O ZIELONYM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Zgłoś projekt!
3 lutego    3 marca 2023

Potrzebujesz pomocy przy 
wypełnianiu formularza wniosku?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Dowiedz się więcej 
• Czym jest i jakie możliwości stwarza Zielony Budżet 

Obywatelski?
• Kto jest właścicielem terenu, o który zabiegasz?
• Jak Twój pomysł wpisuje się plany zagospodarowania 

przestrzennego?
• Jak wyliczyć koszty projektu?
• Poznaj regulamin BO!

Pełna lista kontaktów na stronie 
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski 

KONTAKT
Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami 
tel.  58 323 66 51, 58 323 66 37, 58 323 63 37
e-mail:  budzetobywatelski@gdansk.gda.pl 
Więcej informacji na stronie
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski 
lub na profilu FB 
www.facebook.com/gdanskBO 



KTO MOŻE ZŁOŻYC PROJEKT?
Każdy mieszkaniec Gdańska – dzieci, młodzież, dorośli

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych!

Można złożyć dowolną liczbę projektów dla każdej dzielnicy, 
niekoniecznie tylko tej, w której się mieszka

Zadecyduj o tym, jak zmieni się miasto, 
w którym studiujesz, pracujesz, budujesz 

swoje życie  i spełniasz marzenia

KWOTA BUDŻETU 

20 441 573 złotych
16 624 463  złotych – na projekty dzielnicowe
(w tym 3 306 790 złotych na projekty zielone)

3 817 110  złotych – na projekty ogólnomiejskie
(w tym 1 140 000 złotych na projekty zielone)

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

WYŁĄCZNIE ONLINE!

    Wejdź na stronę www.gdansk.pl lub 
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

    Znajdź żółty baner z logo Budżetu Obywatelskiego – kliknij 
i przejdź do systemu do składania projektów 

    Zarejestruj się w systemie 

    Wypełnij formularz wniosku 
- opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich 
działań będzie się składał oraz uzasadnij potrzebę realizacji 
właśnie tego pomysłu
- wskaż miejsce realizacji 
- podaj szacunkową kwotę projektu

    Dołącz listę poparcia 
Do każdego formularza wniosku należy dołączyć listę 
mieszkańców popierających projekt. O swoim pomyśle 
porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, mieszkańcami, którzy 
mogą być zainteresowani jego realizacją
- 1 podpis dla projektu dzielnicowego
- 30 podpisów dla projektu ogólnomiejskiego

    Dodatkowe załączniki
Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, 
które w interesujący i ciekawy sposób przedstawią Twój 
pomysł

Nie ma konieczności dostarczenia wersji 
papierowej wniosku i załączników do urzędu

ZASADY SKŁADANIA PROJEKTÓW BO 2024
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski 
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