
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.) 
 

Remont dróg rowerowych 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 

Ul. Cukrowa – remont drogi rowerowej od ul. Autostrada Poznańska do ul. do Rajkowa (wymiana kostki na 

asfalt) oraz przedłużenie drogi rowerowej poprzez ulicę Cukrową do ronda Uniwersyteckiego. Ok. 1,7km.  

 

Ul. Duńska, Krasińskiego, Orzeszkowej – remont odcinka drogi rowerowej od ul. Przyjaciół Żołnierza                             

do Jantarowej (wymiana kostki na asfalt) przedłużenie drogi rowerowej przy Krasińskiego przez Chopina do 

Orzeszkowej, poszerzenie jezdni i wyznaczenie pasów rowerowych na Orzeszkowej (od Krasińskiego                          

do Kołłątaja). Ok. 2,5km. 

 

Ul. Zegadłowicza – remont odcinka drogi rowerowej od Głębokiego do Pilchowa (wymiana kostki na asfalt).                        

Ok. 2,6km. 

 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Wskazane wyżej odcinki mają zniszczoną nawierzchnię (nierówna, wystająca i zapadnięta kostk), są niewygodne i 
niebezpieczne do jazdy rowerami i na rolkach (np. ciąg przy Zegadłowicza). Dlatego konieczna jest wymiana starej 
betonowej kostki na asfalt. 

 
 

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.) 

 

Wyremontowanie dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych jest konieczne, aby poprawić komfort 

użytkowy, a tym samym zachęcić większą liczbę mieszkańców do aktywnego wypoczynku oraz do częstszego 

używania rowerów w celach komunikacyjnych. Przedłużenie dróg rowerowych jest potrzebne ze względu na ich 

nieprzemyślane zakończenia. Większa ilość rowerów na ulicach to mniej samochodów. Korzyści dla 

mieszkańców to m.in. czystsze powietrze i mniejsze korki. 
 
 
 
 
 

5. Beneficjenci zadania 

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

 

Im więcej dobrych dróg rowerowych, tym więcej chętnych, by z nich skorzystać, dlatego zadanie kierowane jest 

do ogółu mieszkańców. Złej jakości drogi dla rowerów nie zachęcają do korzystania. Rowerzyści traktują je 

często jako zło konieczne. Zdarza się, że je omijają, jadąc równiejszą jezdnią, co rodzi niepotrzebne konflikty na 

drodze. Dlatego poprawa komfortu na drogach rowerowych to również poprawa komfortu innych 

użytkowników dróg. 

 

 



6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 

Koszt całego zadania to ok. 3 mln zł. 

 

 

 



 

Składowe części  zadania Koszt 

Cukrowa – remont drogi rowerowej i jej przedłużenie 800 000 

Duńska, Krasińskiego, Orzeszkowej – remont drogi rowerowej i jej 

przedłużenie 

1000 000 

Zegadłowicza – remont drogi rowerowej 1200 000 

  

  

 

Łącznie: 3 000 000 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; 

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 

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/

