Formularz Zgłoszeniowy
propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)
UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ AUTORA/AUTORÓW ZADANIA
FORMULARZ ZOSTANIE ODRZUCONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH
1.Imię i nazwisko autora Krzysztof Woźniak
Kontakt (e-mail, telefon)
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji zadania do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).
……………………………………………
/własnoręczny podpis/
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2016 r., w tym zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również
badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin.
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania.
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

2. TYTUŁ ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)
(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 2016 rok)
UWAGA: RUBRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI
PODANY TYTUŁ ZADANIA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA

P A R K
Z

3.

WA R S Z E WO - P O D B Ó R

CHARAKTER ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań do zrealizowania o charakterze
inwestycyjnym, zgodne z kompetencjami Gminy Miasto Szczecin. Zadania mają również charakter dzielnicowy,
przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy Szczecina.
W sytuacji jeśli zadanie swoim zasięgiem obejmuje więcej niż obszar jednej dzielnicy o wyborze dzielnicy decyduje
autor propozycji zadania)
Proszę wybrać wyłącznie jedną z podanych poniżej propozycji
Dzielnica Północ
Dzielnica Prawobrzeże
Dzielnica Śródmieście
Dzielnica Zachód

Proszę dokonać wyboru stawiając znak „X”
w wybranej rubryce
X

4.

LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań zlokalizowane
na majątku i w przestrzeni Gminy Miasto Szczecin. Należy określić obszar, na którym realizowane będzie zadanie
podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację zadania)
Działka oznaczona numerem Z.O.03.024.ZP,US w MPZP „Osów-Podbórzańska”, widniejąca w ewidencji jako
326201_1.3065.50/2 (TERYT: 3262011) o powierzchni 19512 metrów kwadratowych znajdująca się pomiędzy
ulicą Kalinową i Królowej Śniegu.

Obecnie działka jest pokryta dziko rosnącą roślinnością (typowe przysłowiowe chaszcze), miejscami stanowi
składowisko gruzu, śmieci i siedlisko komarów.

5.

OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania)
Zadanie należy wykonać zgodnie z koncepcją zagospodarowania Parku Warszewo-Podbórz wykonanego na zlecenie
UM Szczecin przez biuro architektoniczne KOD-A (umowa nr BS.II.032.02.2015.ML.U).

W ramach zadania konieczne jest wykonanie następujących prac:
1) Prace ziemne.
W ramach prac ziemnych konieczne jest wykarczowanie dzikich zarośli, krzewów, usunięcie gruzu i śmieci.
Dodatkowo wyrównanie terenu (w miarę możliwości zachowując ukształtowanie terenu), w szczególności pod
place zabaw, boisko i skate-park.
2) Zagospodarowanie cieku wodnego Warszowiec.
W ramach budżetu obywatelskiego wykonane zostaną niezbędne prace służące poprawie estetyki (oczyszczenie i
wyłożenie kamieniami koryta) oraz zabezpieczeniu brzegów przed osuwaniem (szczególnie w pobliżu boiska i
skate-parku). Planowane jest również odmulenie i zabezpieczenie zbiornika oraz wykonanie przepustów i
mostków. Wymienione prace stanowić będą uzupełnienie przeprowadzonych już na początku roku 2015
czynności konserwacyjnych, wykonanych przez służby miejskie.
W przypadku zaplanowania przez UM Szczecin dodatkowych prac przy Warszowcu zaleca się wykonanie ich
jednocześnie z budową parku, pod warunkiem jednak, że nie spowoduje to znacznego opóźnienia finału prac.
3) Wykonanie alejek parkowych.
Zgodnie z projektem utworzona zostanie asfaltowa ścieżka o szerokości 2 metry dookoła parku, pozostałe alejki
i pas techniczny otrzymają nawierzchnię gruntową utwardzona.
4) Boisko.
Wybudowane zostanie trzyfunkcyjne boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa o sztucznej nawierzchni
na podbudowie z kruszywa lub/i cementu o wymiarach 26m x 14m. Dodatkowo planowane jest wykonanie
instalacji jego odwodnienia.
5) Plac zabaw.
Zgodnie z koncepcją zagospodarowania powstaną 2 place zabaw z przeznaczeniem dla różnych grup
wiekowych.
6) Mała architektura.
Ustawienie małej architektury: ławki, śmietniki (w tym na psie odchody), stoliki, ażurowe zadaszenia, stojaki
rowerowe (w szczególności przy placu, boisku i skate-parku; w kształcie odwróconego U, ewentualnie zgodne z
Floating Garden).
Wymienione elementy zostaną wykonane w zakresie przewidzianym dla pierwszego etapu.
7) Zieleń.
Nasadzenia zieleni zostaną wykonane w zakresie przewidzianym dla pierwszego etapu.
Dodatkowe wytyczne:
1) Nie dopuszcza się żadnych płotów, wygrodzeń itp. na terenie parku (dotyczy również cieku wodnego). Jedynym
wyjątkiem jest boisko. Dodatkowo w celu uniemożliwienia parkowania samochodów należy zaplanować
nasadzenia zieleni od strony ulicy Kalinowej (przylegającej do parku).
2) Zgodnie z koncepcją zagospodarowania należy pozostawić obok boiska obszar przeznaczony pod skate-park,
który powstanie w drugim etapie.
3) Wjazd na pas techniczny musi zostać zabezpieczony przed wjazdem nieupoważnionych pojazdów. Zaleca się
barierę w kolorze szarym, czarnym lub ciemno zielonym o kształcie umożliwiającym przypięcie roweru.
Pozostałe informacje:
1) Ze względów finansowych do drugiego etapu budowy Parku Warszewo-Podbórz przeniesione zostały: skatepark, stoły do ping-ponga, siłownia tzw. pod chmurką. Również wtedy przewidziane jest uzupełnienie urządzeń
na placach zabaw (uwzględniając wykorzystanie/popularność urządzeń z pierwszego etapu), elementów małej
architektury i nasadzenia zieleni.
6. UZASADNIENIE ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)
(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)
Wokół przedmiotowej działki po wschodniej stronie znajduje się kilkaset mieszkań, kilkadziesiąt jest w budowie,
kolejne w planach. Zachód i północ to kolejne setki domków jednorodzinnych. W sąsiedztwie brak terenu zielonego
z ławkami, o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym, gdzie można udać się z małymi dziećmi, bądź posiedzieć
ze znajomymi.
Dzieci całkowicie pozbawione są bezpiecznego miejsca do jazdy na rowerkach, rolkach, czy hulajnogach. Brakuje
również palcu zabaw z prawdziwego zdarzenia.
Osoby biegające zmuszone są do korzystania z głównej ulicy (Podbórzańskiej). Starsze dzieci i młodzież w ogóle nie
mają miejsca do grania.
Dziko zarośnięty ciek wodny stanowi siedlisko komarów, niestety nie brakuje na terenie działki również
wyrzuconych śmieci, czy gruzu. Jest to miejsce odwiedzane regularnie przez osoby spożywające alkohol.
Jednocześnie działka ta, jako bezpośrednie sąsiedztwo strumienia Warszowiec, nie może zostać wykorzystana w inny
sposób, aniżeli opisany w niniejszym projekcie. Realizacja zadania stanowi więc naturalną konsekwencję
umiejscowienia terenu. Pod potrzeby realizacji nie ma konieczności wykupowania bądź zajmowania gruntów o
charakterze komercyjnym.

7.

BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania)
Okoliczni mieszkańcy. Zakres oddziaływania inwestycji to dwie główne drogi przelotowe czyli ulice Podbórzańska i
Wapienna/Andersena, w obrębie których znajduje się kilkadziesiąt uliczek osiedlowych. Już na chwilę obecną to
kilka tysięcy osób (cały czas trwa budowa nowych mieszkań i domów). Beneficjentami będą zarówno najmniejsze
dzieci/niemowlęta w wózkach (oraz ich rodzice), nieco starsze dzieci uczące się i doskonalące jazdę na rowerkach,
czy rolkach. Starsi (młodzież, dorośli), którzy zyskają miejsce do grania. Wszystkie osoby lubiące ruch. A wreszcie i
starsi, szczególnie ceniący sobie ciszę i spokój na ławeczkach pośród parkowej zieleni.
Zmniejszeniu ulegnie też poziom hałasu powodowany obecnie przez osoby jeżdżące na rolkach i hulajnogach po
najgorszej możliwej nawierzchni (polbruk) pomiędzy budynkami okolicznych osiedli.
Spodziewane zmniejszenie ilości komarów jest dodatkowo oczywistą zaletą dla wszystkich.
Zyskać może również miasto, którego okoliczne działki budowlane staną się atrakcyjniejsze.

8.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty)
UWAGA: WARTOŚĆ ZADANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1.350.000 ZŁ.
Składowe części zadania

Koszt w złotych

1.

Prace ziemne

200 000 zł

2.

Zagospodarowanie cieku wodnego Warszowiec

200 000 zł

3.

Wykonanie alejek parkowych

300 000 zł

4.

Boisko

300 000 zł

5.

Plac zabaw

100 000 zł

6.

Mała architektura

7.

Zieleń

RAZEM

9. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (NIEOBOWIĄZKOWE):
brak

50 000 zł
200 000 zł

1 350 000 zł

