
 

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.)  

Nowa zieleń miejska - program kompleksowych nasadzeń drzew wzdłuż ulic w śródmieściu i centrum 

Szczecina. 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Teren całego miasta ze szczególnym wyróżnieniem centrum i śródmieścia Szczecina.  

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

Wprowadzenie programu kompleksowych nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulic w śródmieściu i 

centrum Szczecina. 

Program miałby w dużym skrócie polegać na odtworzeniu w wielu miejscach szpalerów drzew, które w wyniku 

kilkunastoletniego zaniedbania oraz w wyniku prowadzonych inwestycji drogowych zostały w dużej części lub w 

całości zniszczone.  

 
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.) 

Szczecin często promuje się jako „zielone miasto”. Będąc jednak obiektywnym na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat zieleń ta w szczególności miejska zniknęła z ulic centrum i śródmieścia miasta, w wyniku 

prowadzonych inwestycji drogowych czy budowlanych. Dobrym przykładem tego stanu są dzisiejsze Al. 

Niepodległości i Wyzwolenia, które były przed wojną zadrzewionymi miejskimi bulwarami. Zieleń ta była 

istotnym elementem tego zagospodarowania. Z tego założenia do dnia dzisiejszego nie pozostało zbyt wiele. 

Przywrócenie zadrzewionych ulic w śródmieściu i centrum Szczecina przyczyniłoby się z pewnością do 

polepszenia komfortu ludzi tam mieszkających oraz estetyki i ładu przestrzeni tych ulic.  

Drzewa zmniejszają hałas i zanieczyszczenie, dają schronienie w czasie upałów, upiększają i „ożywiają”  

przestrzenie np. Jasne Błonia, czy ktoś potrafiłby sobie je wyobrazić bez platanów? 

Zaletą projektu jest brak ingerencji w istniejący układ drogowy. Jedyną sporną w tym wypadku kwestią są 

miejsca parkingowe. Jednak przy dobrej reorganizacji,  ich ilość nie zostałaby znacząco zmniejszona. 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Mieszkańcy miasta, jak również samo miasto które zyskałoby na wizerunku. Mogłoby się w tym 
wypadku szczerze promować jako „zielone miasto”.  

 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Zakup i nasadzenia drzew  1.000.000 zł 

 

Łącznie: 1.000.000 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; 

 
W załączniku zdjęcia jak wybrane ulice mogłyby wyglądać po prowadzeniu kompleksowych nasadzeń 

drzew. 
 

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. 
 

x 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Załącznik a:  
 
 

Al. Wojska Polskiego 

 
Al. Wyzwolenia 

 



Al. Niepodległości 

 
Ul. Wyszyńskiego 

 
 


