
 

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 chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Ku Słońcu na odcinku od Szkoły Salezjańskiej do Bramy 

Głównej Cmentarza centralnego 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Proponowany chodnik i ścieżka rowerowa biegłyby wzdłuż ogrodzenia Cmentarza Centralnego, 

poczynając od bramy głównej pierwszej (tam kończy się chodnik i ścieżka istniejąca, DALEJ JEST 

PIASZCZYSTA POLNA DRÓŻKA!!! W CENTRUM MIASTA!) aż do obiektów Szkoły Salezjańskiej, 

od której istnieje już chodnik. 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Na proponowanym odcinku pięknej i ważnej arterii nie ma ani chodnika ani ścieżki rowerowej. I to w 

centrum takiego miasta jak Szczecin, przy jednym z najpiękniejszym i największym z cmentarzy w 

Europie. Jest po prostu polna , rozjeżdżona i poorana bruzdami polna droga! Tak więc działanie 

polegałoby na wykonaniu kompletu prac wymaganych dla położenia chodnika, godnego tego miejsca, 

oraz biegnącej równolegle ścieżki rowerowej, która połączyłaby biegnący dalej, poza Szkołą Salezjańską 

odcinek takiej ścieżki, z drugiej strony połączyłaby się z istniejącą ścieżką od pierwszej bramy cmentarza 

i dalej w kierunku ronda od strony al. Bohaterów Warszawy. 
 

 
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.) 

1.  Zupełny brak chodnika w ważnym dla miasta reprezentacyjnym i zabytkowym obszarze miasta – polna 

droga w centrum metropolitalnego miasta!. 

2. Inwestycja niezbędna ze względów bezpieczeństwa pieszych, w ogromnej części wiekowych osób, 

odwiedzających ten rejon. 

3.  Położenie chodnika to absolutnie minium tego, co ze względów bezpieczeństwa, należy na tym odcinku 

ulicy wykonać. Równie ważnym jest prestiż miasta i dbałość o tak bezcenny obiekt, jakim jest Cmentarz 

Centralny. To, że trasa ta wygląda jak obecnie jest trochę niewiarygodne, ale stan ten z pewnością  wymaga 

szybkiej zmiany. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

1. Wszyscy mieszkańcy całego Szczecina!!!! 

2. Przyjezdni z całej Polski i Europy! 

 
6. Szacunkowe koszty zadania 

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

Ten wymóg jest absurdalnym wymogiem. Jestem automatykiem i jakim sposobem mógłbym wykonać 

kosztorys takiego zadania?! Przecież to propozycja obywatelska, z natury rzeczy amatorska w zakresie 

profesjonalnych wycen, ocen, etc. Nawet podanie listy prac wymaga wykształcenia specjalistycznego! Mam 

zrobić pomiary w terenie? Kto to wymyślił?! Czy chodzi o "uśmiercenie" w gruncie rzeczy propozycji 

obywatelskich?



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Budowa podłoża chodnika i ścieżki rowerowej  

2.Ułożenie płyt chodnikowych, krawężników, etc.  

3.Ułożenie ścieżki rowerowej – asfalt kolorowy  

4.Oznakowanie ścieżki rowerowej  

5.  

 

Łącznie: ……………………………… 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. 
 

tak 

tak 

 

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

