Formularz Zgłoszeniowy
propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

Tytuł
zadania
Remont ulicy Perlistej
Lokalizacja,

miejsce

realizacji

zadania
Ulica Perlista, Szczecin-Warszewo
Opis
zadania

Remont i modernizacja ulicy Perlistej na odcinku Złotowska- Szwedzka
Uzasadnienie
zadania
.Peryferyjna z punktu widzenia komunikacji indywidualnej ulica Perlista na odcinku Złotowska- Szwedzka
ma kluczowe znaczenie dla komunikacji miejskiej w tej części miasta. Autobusy dwóch linii oraz linii
nocnej to spore obciążenie dla nawierzchni. W chwili obecnej jej stan stanowi poważne zagrożenie dla
stanu technicznego taboru.
Remont ulicy powinien wiązać się z wyznaczeniem miejsc do parkowania samochodów osobowych..
Dotychczasowa sytuacja w tej dziedzinie powoduje, że samochody parkujące częściowo na chodniku a
częściowo na ulicy utrudniają ruch pieszych na chodniku jak i bardzo często
blokują przejazd
autobusów.
Kilkuminutowe oczekiwanie na
odblokowanie przejazdu nie jest rzadkością, o
kilkugodzinnych
informowała lokalna prasa. Szerokość pasa drogowego jest wystarczająca, aby
znaleźć organizację ruchu wygodną dla wszystkich użytkowników. Parkowanie na chodniku nie powinno
mieć tu miejsca.
W związku z tym, że ruch samochodów indywidualnych na ulicy jest niewielki,
celowe byłoby
zastosowanie dla przystanku autobusowego rozwiązania zwanego „przystankiem półwyspowym”.
Bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie bardzo poprawiłaby zmiana organizacji dająca samochodom
wyjeżdżającym a ulicy Perlistej pierwszeństwo przed samochodami poruszającymi się ulicą Szwedzką w
kierunku Jantarowej.
Beneficjenci
zadania
Mieszkańcy tej części Warszewa oraz uczniowie SP nr 7 korzystający z komunikacji autobusowej.
Mieszkańcy ulicy Perlistej i sąsiednich poruszający się pieszo chodnikiem. Kierowcy autobusów
miejskich (i ich narzędzia pracy).

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

Składowe części zadania

Koszt

1.

2.

3.

4.

5.

Łącznie: ……2.200.000…… zł
Na podstawie „Prognozowanych wydatków majątkowych miasta Szczecina na lata 2013-2015”
Kontakt do autorów propozycji zadania
Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Kontakt (e-mail, telefon)

Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):
zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
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:

x
Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl

x
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.

