
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 

 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 
 

1. Tytuł zadania 

 
Przekształcenie parku leśnego „Klęskowo” w park miejski. 

 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

 
Szczecin, prawobrzeże, teren pomiędzy ul. Jęczmienną, ul. Pszenną, ul. Kolorowych domów, budynkami 

mieszkalnymi na os. bukowym. 
 

3. Opis zadania 

 
Zagospodarowanie zieleni: uporządkowanie drzew i krzewów, wycięcie zbędnych roślin, założenie 

trawników; wytyczenie oraz utwardzenie ścieżek dla pieszych, wykonanie ścieżek rowerowych, 

ustawienie ławek oraz koszy na śmieci, założenie oświetlenia. 

 

 
4. Uzasadnienie zadania 

 

Dzięki utwardzonym ścieżkom i oświetleniu byłoby bezpieczniej. Zimą, kiedy przez większość dnia nie ma 

słońca, mogliby korzystać z oświetlonych ścieżek biegacze, rowerzyści oraz spacerowicze. Obecnie jest to 

niemożliwe, jest ciemno, na ścieżkach wystają korzenie, na siłowni „pod chmurką” nic nie widać. 

Założenie trawników umożliwiłoby wypoczynek między drzewami (piknik, zabawy z dziećmi, ze 

zwierzętami). Uporządkowanie drzewostanu oraz utworzenie trawników wprowadziłoby ład, przejrzystość, 

miejsce do wypoczynku zimą i latem. 

 

 
5. Beneficjenci zadania 

 

Mieszkańcy osiedla bukowego, słonecznego i zdrojów – spacerowicze oraz sportowcy amatorzy. 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

 



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.projekt zagospodarowania terenu 90000 

2.oświetlenie 200000 

3.budowa ścieżek rowerowych i pieszych 300000 

4.usuwanie samosiewów, karczowanie, wyrównanie terenu, cięcie 

krzewów, drzew, założenie trawników 

300000 

5.kosze na śmieci 10000 

 

Łącznie: ……………………900 000 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: 

 

 

x 

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 

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


dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 
 

 


