
 

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.) 

Zmiana rozkładu jazdy dla linii autobusowej 68 oraz wydłużenie kursów w tygodniu do godziny 20:00  oraz linii 

57 . 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

Lokalizacja dzielnica Niebuszewo ,ulice  Przyjaciół Żołnierza  ,skrzyżowanie ul. księcia Warcisława I do ulicy 

Rostockiej . 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Zmiana ma polegać na tym aby autobusy linii 68 i 57 jeździły przez ulice Przyjaciół Żołnierza skręcając w prawo 

na ulice księcia Warcisława I ,autobus linii 57 skręci  w prawo na ulice kresową i na skrzyżowaniu w lewo na 

ul.Bandurskiego  i dalej po stałej trasie  ,a 68 na pętle Kormoranów przy Biedronce . Powrotna trasa obu 

autobusów będzie przebiegać bez zmian przez ulicę Bandurskiego . Autobusy wtedy będą stawać na 

przystankach Przyjaciół Żołnierza (linii 69)oraz nowym na Księcia Warcisława I . Na ulicach takich jak 

Przyjaciół Ronda i Bandurskiego są niezbyt bezpieczne zakręty dla tych autobusów a ponadto jest trochę większy 

ruch w godzinach szczytu. Aby tego do konać wystarczy postawić wiatę przystankową na nowym przystanku na 

Księcia Warcisława I i zrobić nowe tablice z rozkładem jazdy na przystankach dla pasażerów . 
 

 
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.) 

Cel tego projektu jest taki iż linia 68 od przystanku Pasterska jest praktycznie pusty przez pasażerów ,a przecież 

może jechać trochę inaczej i mieć jeszcze pasażerów .A dwa kolejne przystanki Bandurskiego i Axentowica 

powielają się ze względu na to że niedaleko znajduje się pętla .Obecnie drogami co jeżdżą autobusy nie są 

przystosowane do takich gabarytów jak pojazdy przegubowe ponieważ zakręty są zbyt ostre i zahaczają o 

przeciwległy pas . Oraz linia 57 też powinna tak jeździć ponieważ będzie to dobre rozwiązanie dla mieszkańców 

osiedla nowa cegielnia i innych mieszkań  którzy chcą do jechać na Warszewo i do centrum miasta. 
Zatoki przystankowe są już gotowe wystarczy tylko je doposażyć o nowe elementy . 

 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Szczecina a przede wszystkim tym co z centrum miasta 

chcą bez pośrednio dojechać do C.H. Stara Cegielnia i do tamtych bloków oraz do przychodni .Oraz dla tych co 

z tamtego rejonu chcą do jechać do centrum bądź na Warszewo  . 
 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Postawienie wiaty przystankowej na ulicy (nowym przystanku) Księcia 

Warcisława I 

50.000 

2.Inne koszty (tablice informujące dwa tygodnie przed zmianą że autobusy 

linii 68 i 57 będą jeździć inaczej) 

30.000 

3. Postawienie i zrobienie tablic z rozkładem jazdy na dwóch nowych 

przystankach  

20.000 

4.  

5.  

 

Łącznie: ………ok.100.000..…… 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; 

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/

