
 

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.) 

Przeprojektowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i rowerzystów przez Trasę Zamkową na 

wysokości kościoła św. Piotra i Pawła w celu skrócenia czasu oczekiwania potrzebnego na przejście. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Przejście dla pieszych przez Trasę Zamkową, w rejonie ulicy Farnej i kościoła świętych Piotra i 

Pawła…………………………………………………………………………………..…………………………

……… 

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

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

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

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Przedmiotem zadania jest przeprojektowanie faz sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez Trasę 

Zamkową przy kościele św. Piotra i Pawła. Celem ma być umożliwienie pieszym przekroczenie obu jezdni 

Trasy Zamkowej na jednym cyklu świateł, bez konieczności dodatkowego zatrzymania i postoju na wyspie 

między jezdniami, jak ma to miejsce obecnie. Zmiana przyczynić ma się do skrócenia czasu oczekiwania i 

czasu potrzebnego na pokonanie przejścia z około 5-6 minut do max. 2 minut. Zakładam, że czas oczekiwania 

na zielone światło od chwili naciśnięcia przycisku nie powinien przekraczać 90 sekund, a faza dla światła 

zielonego powinna trwać w przedziale 20-30 sekund. Dodatkowym działaniem jakie należy podjąć jest 

dostosowanie parametrów przejazdów rowerowych do istniejących przepisów. Obecnie rowerzysta w celu 

pokonania jezdni musi nacisnąć przycisk co jest niezgodne z przepisami dot. infrastruktury rowerowej. 

Przyciski te powinny być zastąpione rozwiązaniem zastosowanym przy montażu sygnalizacji świetlnej na ul. 

Przyjaciół Żołnierza w 2012 roku gdzie zastosowano specjalne czujniki na 

podczerwień.…...…………………………………………………………………………………………………

…...………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
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.) 

Przedmiotowe przejście dla pieszych jest wielokrotnie przedmiotem krytyki i drwin mieszkańców, 

prześmiewczych filmików umieszczanych na portalach internetowych. Czas oczekiwania jest tak długi, że wiele 

osób przekracza jezdnie na czerwonym świetle, świadomie lub w przeświadczeniu, że sygnalizacja świetlna jest 

popsuta. Prowadzi to do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Przejście o którym mowa jest ważnym traktem 

pieszym pomiędzy Zamkiem, Wałami Chrobrego, Bramą Królewską czy Place Rodła. W przyszłości w tym 

miejscu znajdować się będzie filharmonia i muzeum co jeszcze bardziej zwiększy ruch pieszy.i 

rowerowy...…………………………………………………………………………………………………………

…………… 



……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Mieszkańcy Miasta 

Szczecin………………………………………………………………………………………..………….………

………… 

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

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

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Projekt organizacji ruchu z wprowadzeniem w życie 50 000 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: 50 000……………………………… 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 

zamieszczenie 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/

