
 

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.) 
 

Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej wraz z modernizacją wjazdów i zagospodarowaniem pasa zieleni 
przy ulicy Szerokiej. 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 

lokalizację  projektu.) 

Zachodnia strona ulicy Szerokiej od skrzyżowania z ulicą Modrą do ulicy Sosabowskiego. 

 

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż zachodniej strony ulicy Szerokiej wraz z modernizacją 

istniejących wjazdów do posesji. 

 
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.) 

Dzięki inicjatywie mieszkańców przy wsparciu Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze przez ostatnie 4 lata 

odcinkami, etapowo zbudowano chodnik wzdłuż zachodniej strony ul. Szerokiej. Obecnie chodnik 

wykorzystywany zarówno przez pieszych i rowerzystów nie zapewnia im wzajemnego bezpieczeństwa. 

Mieszkańcy zaobserwowali olbrzymią potrzebę wybudowania w tym miejscu dwukierunkowej ścieżki rowerowej, 

która zapewni bezpieczne poruszanie się wszystkich użytkowników ruchu. Realizacja tego zadania pozwoli na 

stworzenie ciągłości komunikacji rowerowej na odcinku od Śródmieścia, Gumieniec poprzez Pogodno, przez 

ulicę Taczaka, Sosabowskiego, osiedle Zawadzkiego aż do terenów rekreacyjnych na Głębokim, w Pilchowie i w 

Tanowie. Brakujący jednokilometrowy odcinek ścieżki rowerowej znajduje się akurat na środku całej trasy od 

Gumieniec aż po Tanowo. Niezwykle ważnym argumentem przemawiającym za potrzebą pilnej realizacji tego 

zadania jest planowane oddanie w przyszłym roku do użytku Hali Widowiskowo - Sportowej. Wybudowanie tej 

ścieżki umożliwi bezpieczne i swobodne poruszanie się  mieszkańców w kierunku hali zarówno chodnikiem jak i 

ścieżką rowerową. Obecnie stan zagospodarowania ulicy Szerokiej ( wąska jezdnia, bardzo wzmożony ruch, 

wąski chodnik ) jest ostatnim słabym ogniwem, które spowoduje, że dotarcie do nowobudowanego obiektu, nie 

będzie ani komfortowe ani bezpieczne. Realizacja tego zadania poprawiłaby bezpieczeństwo życia mieszkańców 

ulicy Szerokiej, ale korzyść odnieśliby przede wszystkim mieszkańcy ościennych osiedli: Pogodna, Zawadzkiego, 

Głębokiego, Osowa, Witkiewicza itd.  

Zadanie to jest zgodne z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Krzekowo – Żyzna -  

Szeroka. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

 

 
6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Dwukierunkowa ścieżka rowerowa długość ok. 1,1 km   440 000 

2. Modernizacja wjazdów 60 000 

3.  Odtworzenie zieleni 10 000 

4.  

5.  

 

Łącznie:  510 000 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) 
 

 
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. 
 

 

 

 

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

