
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł zadania 

(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował 

faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.) 

 

Zagospodarowanie i modernizacja calej ulicy Szarotki, w tym:   wymiana chodnika dla 
pieszych, naprawa jezdni i budowa śmietnika  oraz budowa skweru i obsadzenie ulicy 
drzewkami.. 
 

 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 
lokalizację  projektu.) 

 

Cała ulica Szarotki  (od skrzyżowania ulic Malczewskiego i Parkowej  do ulicy Jana z  Kolna). 
Jest to teren należący do Miasta Szczecin. 
 
3. Opis zadania 

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją 

zadania.) 

 

1) Wymiana chodnika po obu stronach ulicy. 

2) Naprawa jezdni przy ul. Szarotki. 

3) Wybudowanie zabudowanego śmietnika  (przy ul Szarotki i Jana z Kolna). 

4) Utworzenie ozdobnego  zielonego skweru  (przy   zamkniętej ulicy  Szarotki dla ruchu 
drogowego – na końcu ul. Malczewskiego i  w przecięciu  ulicy Parkowej)  z   całorocznie  
zielonych krzewów i  obudowanie  go murkiem  z  kamienia ( takim  jak np.w parku. St. 
Żeromskiego), 
 

5) Obsadzenie,    na calej długosci ulicy Szarotki po dwóch stronach ulicy, ozdobnych, 
karłowatych drzewek   szczepionych na pniu o wysokości  powyżej 2m, tak żeby piesi mogli 
przechodzic pod nimi,   np. Acer Plantanoides (Globusom) lub Catalapa (Nana), o kulistej 
koronie rosnących do 3,5 m wysokości .  Ulica Szarotki  ma ok.  400m długości.   Zasadzenie 
drzewek proponuję  przy krawędziach chodnikowych  - przede wszystkim na początku i na 
końcu ulicy Szarotki , na rogach ulicy  Swarożyca, Radogoskiej  i Sławomira  co nie będzie 
kolidowało  również z ruchem miejskim   oraz kilka drzewek pomiędzy.  Ogólem ok. 20 
drzewek po dwóch stronach ulicy.  

 

 
 

 
4. Uzasadnienie zadania 

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,  

a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców.) 

 

Ulica Szarotki jest  jedną z wizytówek naszego  Miasta.  Połączona jest ściśle z kulturalnym 

Szczecinem – z Teatrami Szczecina  i  z Wałami Chrobrego. Tutaj przyjeżdzają mieszkańcy,  

również  linią  tramwajową nr 5 i 11,  na  wszystkie kulturalne imprezy na Wałach Chrobrego. 

To zaledwie kilka minut od „The Taal Ships Races”.  Tędy też  przechodz  turyści.  Ulica 

Szarotki jest bardzo zaniedbana. Mieszkańcy ulicy wyremontowali już wiele domów  ale 

ulica wciąż  straszy swoim wyglądem. Wymaga remontu chodnika i jezdni. Wszędzie są 



wyrwy i dziury co jest uciążliwe dla mieszkańców jak także turystów.  Ulica Szarotki 

wymaga też uporządkowania  i zagospodarowania.  

Utworzenie zielonego skweru, zabudowa śmietnika i obsadzenie ulicy ozdobnymi 

drzewkami,  o kulistej ,ciekawej  formie ,  utworzą  ciekawy szpaler wzdłóż  całej ulicy  i  

nadadzą tej części Naszego Miasta zupełnie inny wygląd.    

                                    

 

Uważam, iż naprawa infrastruktury  w centrum Miasta i w rejonie 
związanym  z Odrą i Wałami Chrobrego winna być jednym z 
priorytetowych zadań dla Miasta.   Natomiast zieleń upiększa  miasto 
i można  nią  zatuszować i przysłonić  wiele  niedoskonałości. 

 
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 

 

Mieszkańcy  miasta i dzielnicy, młodzież, seniorzy  oraz  turyści 
polscy i zagraniczni. 
 

 
6. Szacunkowe koszty zadania 

 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Remont chodnika   160.000 zł 

2.Naprawa jezdni     45.000 zł 

3.Budowa skweru     12.000 zł 

4.Budowa smietnika     14.000 zł 

5.Zakup drzewek i obsadzenie ulicy       15.000 zł 

 

Łącznie:              246.000  zł 
 

Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.)



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Remont chodnika   160.000 zl 

2.Naprawa jezdni     45.000 zl 

3.Budowa skweru     12.000 zl 

4.Budowa śmietnika     14.000 zl 

5.Zakup drzewek i obsadzenie ulicy       15.000 zl 

 

Łącznie:              246.000  zł 
 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

  

  

 
 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

 

W zalaczeniu zdjecia :   

- mapa Szczecina z ulicą Szarotki, 

- obecny, zaniedbany  skwer przy ulicy Parkowej i Szarotki, 

- niezabudowany śmietnik przy ul. Szarotki a Jana z Kolna. 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu: 

 

 

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym 
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 

 
 
 
Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin 
 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych 

dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 
 

 

  X 

 

  X 

 
          

http://www.konsultuj.szczecin.pl/




 


