
 

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 nawierzchni ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Dzielnica Podjuchy 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ulic i chodników według opracowanego projektu przebudowy i 

modernizacji (UM w Szczecinie). 
 

 
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.) 

Od 1945 roku ulica Biała była remontowana tylko do skrzyżowania z ul. Planty i Aluminiową i do chwili obecnej 

posiada nawierzchnię gruntową, podobnie jak ul. Planty. Wieloletnie nawożenie żużla, ziemi oraz odpadów gruzu 

doprowadziło do drastycznego podniesienia nawierzchni ulicy Białej i utraty naturalnego pochylenia 

umożliwiającego odpływ wody deszczowej. Pomimo wykonanej instalacji kanalizacyjnej (w ramach projektu 

”Poprawa jakości wody w Szczecinie”) i znajdujących się na terenie w/w ulic studzienek ściekowych, w czasie 

opadów deszczu powierzchnia ulic pokryta jest kałużami wody. Natomiast w przypadku obfitych opadów posesje 

przyległe wraz z domami (w części podpiwniczonej) są systematycznie zalewane wodą spływającą z ulicy. 

Dziury w polnej nawierzchni i brak chodników są stałym utrapieniem mieszkańców i parafian dochodzących z 

górnych Podjuch oraz rezerwistów i pracowników jednostki wojskowej. Istotnym jest zbliżający się termin 

ważności planu modernizacji tych ulic opracowanego na zlecenie UM, ważny do końca bieżącego roku. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Beneficjentami tego zadania będą mieszkańcy wzmiankowanych ulic, z zabudową mieszaną (domy 

jednorodzinne, kamienice, bloki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej), pracownicy i rezerwiści 

jednostki wojskowej, parafianie z kościoła wojskowego a nawet mieszkańcy górnych Podjuch, którzy 

odwiedzają kościół, pizzernię, biurowiec z przychodniami medycznymi, czy udają się na przystanek autobusowy 

na ul. Metalowej, blisko ul. Kruszcowej. Modernizacja nawierzchni ulic uzasadniona jest koniecznością 

poprawy dostępności komunikacyjnej, usprawnienia ruchu pojazdów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. 

 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

Szacunkowy koszt modernizacji wynosi 4.7 miliona zł, zgodnie z kosztorysem 

opracowanym na zlecenie UM. 



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Przygotowanie nawierzchni (korytowanie), profilowanie i wykonanie 

podłoża dla ulic: Biała i Planty.  

1200 tys. zł. 

2. Demontaż pokrycia (kostka granitowa), profilowanie i wykonanie 

podłoża dla ulic: Kruszcowa i Aluminiowa. 

400 tys. zł 

3. Podniesienie studzienek wody odpływowej i przykanalików dla ulic: 

Biała, Planty, Kruszcowa i Aluminiowa 

450 tys. zł 

4.Wykonanie nawierzchni jezdni (4m szerokości, kostka brukowa) oraz 

chodników (1.5 m szerokości, obydwie strony) dla ulic: Biała i Planty 

1700 tys. zł 

5.Wykonanie nawierzchni jezdni (4m szerokości, jedna strona, kostka 

granitowa) oraz chodników (1.5m szerokości, kostka brukowa, kafle 

betonowe) 

950 tys. zł 

 

Łącznie: …4 700 000…… 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 
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/

