
 

 

 

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 Katarzyna Marcinów 

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.Imię i nazwisko autora  Mirosław Marcinów 

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 rok, 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. 
 

3.Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………………………………. 

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 

rok, 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. 
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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  R E K R E A C Y J N O - 
   

S P O R T O W Y  W  O B R Ę B I E 
  

W A R S Z E W O - Ż E L E C H O W A 
  

P R Z Y  U L . K R Ó L E W S K I E G O 

 

3. 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 

 

Proszę dokonać wyboru stawiając znak „X”  

w wybranej rubryce 

Dzielnica Północ X 

Dzielnica Prawobrzeże  

Dzielnica Śródmieście  

Dzielnica Zachód  

 

 

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) 

 

Tereny ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Odolany widniejące w ewidencji 

jako teren elementarny P.W.4331.ZP,US (teren oznaczony na załączonych mapkach). Obecnie na oznaczonym 

obszarze znajduje się staw wokół, którego rośnie dzika roślinność. 

 

 

5. OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

 

  W ramach zadania konieczne jest wykonanie następujących prac: 

1) opracowanie całościowego projektu zieleni oraz budowlanego zagospodarowania terenu pod cele rekreacyjno 
– sportowe  

2) oczyszczenie stawu 

3) wykarczowanie dziko rosnących zarośli, krzewów 

4) wyrównanie terenu i budowa ścieżek wokół stawu (dla spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów) 

5) wykonanie małej architektury: dużo ławek wokół stawu i przy placu zabaw,  śmietniki, w tym na psie 
odchody, stojaki rowerowe w szczególności przy placu zabaw i boisku  

6) budowa ogrodzonego, wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę o sztucznej 
nawierzchni polipropylenowej (zgodnie z wytycznymi dla Orlików) lub z poliuretanowej 

7) budowa nowoczesnego, wielofunkcyjnego placu zabaw (dla dzieci 3-12 lat) z nawierzchnią  poliuretanową  
i ogrodzeniem (drewniany płotek) 

8) ustawienie elementów siłowni napowietrznej  

9) stół betonowy do tenisa stołowego 

10) ustawienie kilku zadaszonych konstrukcji drewnianych ze stołami, ławkami z przeznaczeniem na ognisko 

11) oświetlenie terenu 

12) nasadzenie roślinności w tym krzewów i niskich drzew 

13) ustawienie od strony ul. Królewskiego ekranów dźwiękochłonnych i monitoringu kompleksu 

14) kilka miejsc parkingowych 

 
 



 
 
 
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) 

 

Celem zadania jest zagospodarowanie obecnie pustego terenu oraz stworzenie dla mieszkańców w każdym wieku, 

miejsca do rekreacji i uprawiania sportu, spędzania czasu oraz zapewnienia atrakcji dla dzieci. W pobliżu terenu znajduje 

się wiele budynków wielorodzinnych jak i jednorodzinnych (kolejne są w budowie oraz w planie zagospodarowania 

miejscowego) gdzie zamieszkuje mnóstwo rodzin z małymi dziećmi oraz dorastającej młodzieży, niestety w pobliżu nie 

ma takiego miejsca gdzie można przyjemnie spędzić czas z rodziną czy znajomymi. Dziko zarośnięty staw stanowi 

siedlisko komarów oraz śmieci. Oczyszczenie stawu i odkomarzenie terenu będzie z korzyścią dla wszystkich. Realizacja 

tego projektu pozytywnie wpłynie na wizerunek okolicy, wzrośnie również wartość okolicznych działek budowlanych. 

Szczecin zyska kolejne miejsce rekreacji i integracji mieszańców. 

 

 

7. BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

 

 

Okoliczni mieszkańcy osiedli: Żelechowa, Warszewo, Niebuszewo, Bukowo (ponad 46 tys. osób) i wreszcie mieszkańcy 

całego Szczecina (ponad 360 tys. osób). Beneficjentami będą zarówno najmłodsi spędzając czas na nowoczesnym placu 

zabaw  jak i dzieci starsze zyskując miejsce do uprawiania sportu i spędzania czasu wolnego (oraz ich rodzice spędzając 

czas w gronie rodziny i znajomych podczas ogniska czy grilowania). Również osoby starsze dla których cisza  

i wypoczynek wśród zieleni są  bardzo ważne. Dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej będą mogły przychodzić tu na 

spacery i ogniska.  

 

 

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. Opracowanie projektu zieleni i budowlanego 110 000,00 

2. Realizacja  zadania 1 150 000,00 

3.  

4.  

5.  

RAZEM 1 260 000,00 

 

9. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (NIEOBOWIĄZKOWE): 

 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;  2 załączniki z mapą 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

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


