
 

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.) 
 

Opracowanie koncepcji kompleksowej rewitalizacji Osiedla Stołczyn, ze szczególnym uwzględnieniem 

odtworzenia pierwotnego układu urbanistycznego i zabudowy osiedla.    

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Zadanie dotyczy całego terenu osiedla Stołczyn w Szczecinie. 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej koncepcji rewitalizacji osiedla Stołczyn. Koncepcja winna 

bazować na wielokryterialnej diagnozie stanu osiedla, jaka była opracowana dla potrzeb uchwały Rady Miasta 

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Szczecina”. Zakres koncepcji winien obejmować przede wszystkim 

zadania dotyczące odbudowy substancji mieszkalnej na osiedlu, ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia 

pierwotnego układu urbanistycznego i zabudowy osiedla. Powinny być także uwzględnione konieczne działania 

dotyczące polepszenia kondycji społecznej mieszkańców osiedla, poprzez działania w sferze oświaty, kultury i 

sportu.   
 

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.) 

  Opracowanie koncepcji jest konieczne wobec ogromnej degradacji osiedla. Degradacja dotyczy substancji    
  komunalnej (budynki), które są systematycznie rozbierane zamiast ich remontowania. W ciągu kilku ostatnich lat  
  rozebrano kilkanaście budynków, kilka dalszych czeka na rozbiórkę. Likwidacji uległa w znacznym stopniu  
  zabudowa (pierzeje) w ul. Kościelnej, Nehringa, Dąbrówki oraz pojedyncze budynki w ul. Nad Odrą. Degradacja  
  substancji komunalnej oddziaływa na mieszkańców – spadek ich liczby (wysiedlenia), spadek komfortu  
  zamieszkania – oddziaływanie stanu osiedla na psychikę mieszkańców.  
 
 
 

5. Beneficjenci zadania 

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

 

Beneficjentem zadania będą wszyscy mieszkańcy Osiedla Stołczyn – 4 303 osoby. 

 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt [zł] 

1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rewitalizacji Osiedla Stołczyn                        90 000 

  

  

  

 

 

                     
                    

 

Łącznie:                              90 000 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 
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. 
 

 

 

 

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

