
Szczecin, 16.09.2013 r. 
 

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.) 

 

Odbudowa chodnika, śmietnika oraz urządzeń placu zabaw dla dzieci i rekreacji dla seniorów na działce przyległej 

do budynków przy ul. Rayskiego 35-39 i ul. Mazurskiej 4-6. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 

Działka nr 5/12 obręb 1032 – własność Miasta Szczecin; zarządzający ZBiLK. 

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

 
3. Opis zadania 

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

 
1. Chodnik biegnący od ulicy Rayskiego do ulicy Kujawskiej: zerwanie istniejących płytek chodnikowych, 

niwelacja terenu i usunięcie przeszkód (wystające korzenie rosnących przy chodniku drzew), ponowne ułożenie 

płytek chodnikowych; 

2. Śmietnik: usunięcie resztek starego śmietnika i budowa nowego o wielkości dostosowanej do aktualnych 

potrzeb (i segregacji odpadów); 

3. Plac zabaw dla dzieci i rekreacji: odbudowa i modernizacja urządzeń placu zabaw dla dzieci, ustawienie kilku 

ławek dla osób starszych, usunięcie zwalonych drzew i tp. 

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

 
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.) 

1. Chodnik: obecny stan uniemożliwia bezpieczne chodzenie po nim przez osoby sprawne fizycznie, a także 

korzystanie z niego przez inwalidów (na wózku); 

2. Śmietnik: w obecnie istniejącym nie mieści się 6 kontenerów na śmieci oraz całkowicie brak miejsca na 

pojemniki na odpady segregowane; 

3. Plac zabaw: obecny stan nie pozwala w ogóle na bezpieczne korzystanie z niego ze względu na zniszczenia i stan 

sanitarny. 

Aktualny stan tej infrastruktury (wykonanej w latach  60-tych XX wieku) pokazują załączone fotografie. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Mieszkańcy bloków mieszkalnych sąsiadujących z działką nr 5/12 (ok. 300 osób) oraz wszystkie osoby 

przybywające do tej części miasta (centrum) na zakupy i parkujący pojazdy (teren ogólnodostępny dla wszystkich) 

 



 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

Składowe części  zadania Koszt 

1. Chodnik - odbudowa   30.000,- 

2. Śmietnik    25.000,- 

3. Plac zabaw i rekreacji   15.000,- 

4.  

5.  

 

Łącznie:  70.000  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: 6 fotografii; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania: 1 skan; 

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

W przedmiotowej sprawie zgłosiłem wniosek do projektu budżetu na 2013 r. w ramach ubiegłorocznych konsultacji – 

w zał. kopia maila z Wydziału Zarządzania Finansami Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. 

Natomiast ZBiLK , jako zarządzający terenem działki 5/12 z obrębu 1032, wykazuje całkowity brak zainteresowania 

aktualnym stanem istniejącej infrastruktury – w zał. kopia pisma ZBiLK/DNW/LK/8636/12 z dnia 12 lipca 2012 r.  
 
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. 
 

zgoda 

zgoda 

 

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

