
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.) 
 
Budowa parkingu w ciągu ulicy Księżnej Zofii nr 2. 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji 

zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające 

przestrzenną lokalizację  projektu.) 
 
Projekt zakłada budowę parkingu na szerokość jednego stanowiska w ciągu ulicy Księżnej 

Zofii 2. Lokalizacja projektu – po drugiej stronie posesji przy której położona jest filia nr 

13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz cukiernia „Domowa” a także 

okoliczne budynki mieszkalne. Ponadto po tej samej stronie co planowany projekt w 

odległości około 10 m od jego krańca znajduje się przedszkole publiczne. 

 

 
3. Opis 

zadania 

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

zadania.)  

 

W ramach projektu (zadania) planowane jest kompleksowe wykonanie parkingu o 

szerokości jednego stanowiska (około 5 m x 2,5 m na stanowisko) natomiast długość całego 

parkingu wynosi około 40 m. (razem około 15 – 16 stanowisk).  

Głównymi działaniami w zakresie w/w inwestycji będą:  

1)  prace projektowe, oraz prace przygotowawcze (wyrównanie terenu, podsypka)  

2) ułożenie nawierzchni parkingu.  
  
 

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.) Celem realizacji zadania jest zapewnienie możliwości parkowania 

pojazdów w często uczęszczanym miejscu na osiedlu Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

Naprzeciw planowanego parkingu w ciągu ulicy Księżnej Zofii znajduje się filia nr 13  

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, cukiernia „Domowa”, okoliczne posesje 

mieszkalne natomiast za planowanym parkingiem położone jest przedszkole publiczne. Do 

wszystkich tych placówek i miejsc dojeżdżają pojazdami klienci, czytelnicy, okoliczni 

mieszkańcy oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Obecnie w miejscu 



planowanej inwestycji jest zwyczajna powierzchnia gruntowa, na które parkują „na dziko” 

pojazdy.  

Z tego względu zapewnienie nowej infrastruktury parkingowej jest nieodzowna i konieczne 

już teraz biorąc pod uwagę ilość odwiedzanych wokół placówek. 

 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Mieszkańcy okolicznych posesji ulicy Księżnej Zofii, osiedla Książąt Pomorskich w 

pierwszej kolejności, pracownicy okolicznych placówek (biblioteka, cukiernia, przedszkole), 

klienci, czytelnicy oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. oraz inni 

przechodnie korzystający z tej infrastruktury.   
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 
 

Składowe części  zadania Koszt 

1. prace projektowe oraz prace przygotowawcze    15 000,00 zł 

2. ułożenie nowej nawierzchni parkingu  30 000,00 zł 

3. n/d n/d 

4.   n/d n/d 

5. n/d n/d 

 

Łącznie: …………45 000,00……………… 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) 

……………………………………n/d………………………………………………………… 

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

 

 
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: 

 

 

x 

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym 
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 
 
 
 

x 

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/


 

 
 


