
 

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.) 

Utworzenie ogólnodostępnej wypożyczalni rowerów na terenie lewobrzeżnej części miasta Szczecina. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

Tereny lewobrzeżnej części Szczecina w pobliżu ścieżek rowerowych, obiektów sportowych, kulturalnych i 

administracyjnych to jest: Urząd Miejski od strony Jasnych Błoni, SDS ul. Wąska, pętla tramwajów 1 i 9 przy 

wejściu na kąpielisko Głębokie, Brama Portowa, Plac Kościuszki, Plac Grunwaldzki, Plac Rodła, Wały 

Chrobrego Muzeum Morskie, Wały Chrobrego – nabrzeże, plac Orła Białego (Katedra), Zamek Książąt 

Pomorskich (Urząd Marszałkowski), Teatr Kana, Klub 13 muz, Transformacja sztuki, dworzec PKS, dworzec 

PKP, tereny akademickie (PUM, Uniwersytet Szczeciński ul. Cukrowa, Piastów, Mickiewicza), stadion Pogoni, 

stadion Arkoni.  

 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

Umiejscowienie na wskazanych terenach punktów służących do wypożyczania rowerów.   
 

 
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.) 

Tego typu inwestycja uaktywnia korzystanie z rowerów i ograniczenie korzystania z samochodów w ścisłym 

centrum Szczecina i na terenach zielonych. Dzięki temu ogranicza się zajmowanie miejsc parkingowych w 

centrum oraz poprawia zdrowie mieszkańców. Wypożyczalnia rowerów ma zachęcić osoby z niej korzystające do 

krótszego i dłuższego korzystania z rowerów. Skierowana jest do osób nie posiadających własnego roweru czyli 

mieszkańców osiedli i osób korzystających głównie z własnego samochodu. 
 

5. Beneficjenci zadania 

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

Wszystkie grupy społeczne, mieszkańcy i turyści, szczególną grupę stanowić mogą kierowcy własnych pojazdów, 

którzy zrezygnują z samochodu na rzecz roweru. Jako iż pierwsza godzina korzystania z roweru była by bezpłatna 

dlatego beneficjentami tej wypożyczalni były by osoby dojeżdżające do pacy i szkół..  
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Przygotowanie miejsc wypożyczalni rowerów 2 mln zł 

2. Zakup rowerów  Ok. 700 zł sztuka  
300 sztuk ok. 200 tys zł 

3. Wdrożenie systemu opłat (parkomaty lub opłaty sms, tudzież 

zatrudnienie osób pobierających opłaty i sprzedających abonament) 

500 tys zł 

4.Rozleklamowanie projektu 50 tys zł 

5. Ubezpieczenie monitoring 250 tys 

 

Łącznie:3 ml 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. 
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http://www.konsultuj.szczecin.pl/

