
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł zadania 

 

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów. 

 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

 

ul. Wilcza / Rugiańska, część dz. ew. nr 25/53 obr. geodez. 3100 

 

3. Opis zadania 

 

Zadanie zakłada realizacja projektu rewitalizacji Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów przygotowanego przez 

Radę Osiedla Niebuszewo jako inwestycję do realizacji w 2012 w ramach „współfinansowania inwestycji rad osiedli 

na 2012. Projekt zakłada m.in. rewitalizację samego Stawu, alejek, oświetlenia, kącika seniora, placu zabaw, siłowni, 

zieleni, terenów rekreacyjnych oraz wybiegu dla psów.  

 

4. Uzasadnienie zadania 

 

Projekt ma na celu ożywienie terenu, poprawę jego funkcjonalności i użyteczności, jak również estetyki przy 

jednoczesnym zachowaniu ukształtowania terenu, ciągów komunikacyjnych. Realizacja poszczególnych elementów 

zawartych w projekcie przyczyni się do podniesienia rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o 

szczególnych wartościach estetycznych.  

 

 

5. Beneficjenci zadania 

 

Beneficjentami tego zadania będą mieszkańcy osiedla Niebuszewo, Niebuszewo-Bolinko, Dżetowo-Grabowo oraz 

Żelechowa.  

 

 

6. Szacunkowe koszty zadania 

 

4520169.48 zł – całkowity koszt rozpisany w załączniku nr 1 – Kosztorys inwestycji Staw.



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Informacje w załączniku nr 1  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: 4520169.48 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) 

Kosztorys……………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 

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 

zamieszczenie 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. 

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

