
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

 
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, ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Bogumińskiej. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Ul. Bogumińska na odcinku między przystankiem autobusowym przy ul. Hożej do skrzyżowania z ul. 

Pokoju. 
 

 
3. Opis zadania 
(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania.) 

 

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej lub jednego wspólnego szlaku dla pieszych i rowerów łącznie 

z oświetleniem. 

 
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.) 

 

W chwili obecnej wspomniany odcinek drogi nie posiada oświetlenia ulicznego, chodnika 

i wytyczonej trasy rowerowej. Jest to główna droga dojazdowa z centrum miasta do północnych 

dzielnic Szczecina i Polic. Brak oświetlenia powoduje zupełną ciemność na tym odcinku (około 1,5 

km). W tej części miasta znajdują się liczne tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 

i inwestycyjne. Z roku na rok przybywa coraz więcej mieszkańców. Aktualnie na wymienionym 

odcinku drogi piesi i rowerzyści zmuszeni są do korzystania z gruntowej ścieżki przy sprzyjającej 

pogodzie, natomiast w okresie jesienno-zimowym korzystają z jezdni stwarzając niebezpieczeństwo 

dla siebie i pozostałych użytkowników drogi. Przy natężonym ruchu samochodów osobowych, 

ciężarowych i komunikacji miejskiej oraz ruchu pieszym istnieje coraz większa wypadkowość, co 

można potwierdzić statystyką policyjną. Ze względu na położenie geograficzne w północnej dzielnicy 

Szczecina częściej występują mgły co dodatkowo stwarza utrudnienia w ruchu drogowym. 

Wspomniany odcinek drogi mieści się w granicach miasta i jako droga na terenie zabudowanym 

powinna być oświetlona.     
 

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

 

Mieszkańcy osiedla Glinki, Bukowa, Żelechowa, Golęcina, 

Stołczyna, Skolwina, Przęsocina i Polic. 
 
 
 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

 Zadanie inwestycyjne to odcinek około 1,5 km. 

 Koszty składowych części zadania zawierają koszty: projektu, uzgodnień,  

materiałów oraz wykonawstwa.  

 

                       
                        

1. oświetlenie uliczne   
                     500 tys zł 

2. budowa chodnika   
                       600 tys zł 

3. budowa ścieżki rowerowej                         
                       960 tys zł 

 

Łącznie:                    2.060 tys zł 

      Słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych. 

 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

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

  

  

 

8. Dodatkowe załączniki: 
 

 



 
 



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/

