
 

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.) 

 

Wykonanie oświetlenia w ciągu ulic Rubież i Zyndrama z Maszkowic  
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Szczecin, ul. Rubież oraz ul. Zyndrama z Maszkowic  

 

 
3. Opis 

zadania 

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

zadania.) 

 
Wnioskodawca proponuje wykonanie oświetlenia w ciągu ulic Rubież i Zyndrama z Maszkowic poprzez 

instalację oświetlenia ulicznego w postaci (w zależności od możliwości finansowych) tradycyjnych 

(podłączonych do prądu), solarnych lub hybrydowych lamp. Przy długości obu ulic ok. 600 m zakłada się, 

że będzie niezbędne zainstalowanie ok. 20 lamp (przyjęto założenie 1 lampa co 30m). W przypadku 

instalacji lamp tradycyjnych niezbędne będzie również opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku 

lamp solarnych lub hybrydowych nie będzie takiej konieczności. 
 

 
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 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obu ulic oraz wszystkich 

mieszkańców Szczecina korzystających z w/w ulic, a w szczególności dla dzieci, których droga do szkoły 

prowadzi właśnie przez nie. Od roku 1955, kiedy to zdemontowano istniejące wówczas zabytkowe 

oświetlenie (‘wypożyczono’ je na Centralne Dożynki odbywające się wtedy w Szczecinie), obie ulice nie 

mają oświetlenia. Przez ten czas wielokrotnie zapewniano mieszkańców, że w tej czy innej formie 

oświetlenie zostanie ponownie zamontowane. Niestety do dziś nie udało się tego wykonać. W sytuacji, w 

której są to prawdopodobnie jedyne ulice bez oświetlenia na Gumieńcach, potrzeba wykonania 

powyższego zadania wydaje się jak najbardziej konieczna. Po jego wykonaniu znacznie poprawi się 

bezpieczeństwo i komfort korzystania z w/w ulic dla ich mieszkańców. Będzie to również niejako 

przywrócenie stanu poprzedniego sprzed 1955 r.  

Skoro przedwojenni mieszkańcy obu ulic mieli na początku XX wieku oświetlenie, to obecnym 

mieszkańcom w XXI wieku również by się ono przydało.  
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Głównymi Beneficjentami powyższego zadania będzie kilkadziesiąt rodzin mieszkających na ulicach 

Rubież i Zyndrama z Maszkowic. Będą nimi również osoby/mieszkańcy Szczecina korzystające z nich na 

co dzień. Instalacja oświetlenia będzie szczególnie ważna dla dzieci, które chodzą tymi ulicami do Szkoły 

Podstawowej nr 16.  
 



 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

Składowe części  zadania  

(Opcja I – instalacja oświetlenia tradycyjnego) 

Koszt 

1. Budowa oświetlenia ulic Rubież i Zyndrama z Maszkowic na 

odcinku ok. 600 m * 

ok. 145.000,- zł 
 

2. Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwolenie na 

budowę * 

ok. 100.000,- zł 

   * - na podstawie szacunków ZDiTM oraz Z-cy Prezydenta  
         Miasta Szczecina (pismo WGKIOŚ.I.0066.10.2012.AG 

                             Łącznie (opcja I): 245.000,- zł 

 

Składowe części  zadania  

(Opcja II – instalacja oświetlenia w postaci lamp solarnych) 

Koszt 

1. Budowa oświetlenia ulic Rubież i Zyndrama z Maszkowic na 

odcinku ok. 600 m – ok. 20 lamp ** 

od 140.000,- zł do 180.000,- zł 
(w zależności od typu lampy) 

 

2. Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwolenie na 

budowę  

 
0,- zł 

   ** - na podstawie cennika firmy RESEP  

                           Łącznie (opcja II): 140.000,- zł  

          lub 180.000,- zł 

 

Składowe części  zadania  

(Opcja III – instalacja oświetlenia w postaci lamp hybrydowych) 

Koszt 

1. Budowa oświetlenia ulic Rubież i Zyndrama z Maszkowic na 

odcinku ok. 600 m – ok. 20 lamp ** 

 
ok 300.000,- zł  

 

2. Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwolenie na 

budowę  

 
0,- zł 

   ** - na podstawie cennika firmy RESEP  

                           Łącznie (opcja III): 300.000,- 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; 

 ul. Rubież i Zyndrama z Maszkowic 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

 Korespondencja mieszkańców ulic Rubież i Zyndrama z Maszkowic z Radą Osiedla Gumieńce oraz 

Gminą Miasto Szczecin 

 Cennik lamp firmy ‘Resep’ 
 

 
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/

