
 

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.) 

 
Montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Wernyhory.  

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Ulica Wernyhory (cały odcinek pomiędzy ul. Klonowica a ul. Mickiewicza.  

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

Montaż oświetlenia (latarni) w całym ciągu ulicy Wernyhory. Wybór strony – w gestii 

właściwych służb. 
 

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.) 

Głównym celem tej inwestycji jest oświetlenie ulicy, która jako jedna z niewielu większych 

ulic w Szczecinie takowego nie posiada. Jest to bardzo negatywny stan rzeczy, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę fakt, iż jeżdżą tą ulicą autobusy, dużo mieszkańców dojeżdża tędy na osiedle 

Zawadzkiego, w pobliżu znajduje się dojście do wydziałów szczecińskich uczelni, punktów 

gastronomicznych czy wreszcie nowego osiedla mieszkaniowego. Z związku z tym tą ulicą 

uczęszcza wielu mieszkańców i w porze wieczorno-nocnej (zwłaszcza w czasie jesieni i zimy) 

poruszanie się tą ulicą jest niebezpieczne. Niedawno wymieniono na tej ulicy nawierzchnię 

jezdni, warto pójść za ciosem i dokonać dalszej modernizacji. Zwłaszcza, iż ulica ta znajduje 

się bezpośrednim sąsiedztwie ZDiTMu, co powinno być właściwym podsumowanie, 

zważywszy, że mamy już XXI w.  

 

Jako ciekawostkę można podać informację, iż ulicą tą podróżuje regularnie Pan Prezydent 

Piotr Krzystek, co osobiście stwierdził.  
 

5. Beneficjenci zadania 

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

 

Studenci, mieszkańcy okolicznych osiedli, gastronomicy, mali 

przedsiębiorcy, służby miejskie, pracownicy komunikacji 

miejskiej.  
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Montaż latarni oświetleniowych w ciągu całej ulicy.  
Nie jestem w stanie określić kosztów gdyż 
nie jestem specjalistą w tej kwestii. Niemniej 
proszę z tego powodu nie dyskwalifikować 
tego pomysłu.  

2. 
 

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: ……………………………… 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. 
 

 

 

 

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

