
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 

 
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.) 

 

Budowa Alei Zamkowej jako przedłużenie Alei Kwiatowej i Złotego Szlaku. 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 

Teren zlokalizowany pomiędzy jezdniami Trasy Zamkowej.  
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 

Projekt obejmuje budowę szerokiej zadrzewionej alei wraz z oświetleniem, małą architekturą oraz 

zagospodarowaniem małej i wysokiej zieleni. 
 

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.) 

 

Aleja Zamkowa stałaby się ważnym „łącznikiem” między niedawno odnowionymi lub 

odnawianymi (budowanymi) przestrzeniami Szczecina – Alei Kwiatowej oraz bulwarów nad Odrą z 

jednej strony, Filharmonii Szczecińskiej, muzeum Centrum Dialogu Przełomy oraz Opery na Zamku z 

drugiej. Stanowiłaby tym samym naturalne przedłużenie Złotego Szlaku. 

Teren pomiędzy jezdniami Trasy Zamkowej jest mocno eksponowany, szczególnie przy wjeździe do 

miasta. Wydaje się więc że obszar ten powinien być obowiązkowo zagospodarowany, również że względu 

na prowadzone tam inwestycje. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się Aleja Kwiatowa, która będąc 

częścią ważnego traktu biegnącego aż do budynku Urzędu Miasta, urywa się nagle w tym miejscu. 

 Zaletą tego projektu jest brak znaczącej ingerencji w istniejący układ drogowy. Bez szkody dla 

płynności ruchu kołowego, w łatwy sposób można przekształcić tą przestrzeń w atrakcyjny, szeroki, 

zachęcający do spacerów ciąg pieszo-rowerowy. 

 

 Chciałbym dodatkowo wspomnieć że pomysł budowy Alei Zamkowej nie jest nowy. Został 

zainicjowany przez Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina. ( prezentacja - 

http://www.youtube.com/watch?v=iOC_KiyxwfM ). 

 

5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 
 
 Każdy mieszkaniec i turysta, który będzie chciał odwiedzić tą ważną dla Szczecina część miasta. 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

http://www.youtube.com/watch?v=iOC_KiyxwfM


 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Budowa szerokiego chodnika (bulwaru) wraz ze ścieżką rowerową 

ok.350 m. 

~ 1.500.000 zł 

2. Oświetlenie + mała architektura (ławki, kosze na śmieci, elementy 

przestrzenne)  

~ 250.000 zł 

3. Zieleń wysoka i niska  ~ 250.000 zł 

 

Łącznie:  ~ ok. 2.000.000 zł * 

*jest to wycena czysto teoretyczna - biorąc pod uwagę zakres, jakość użytych materiałów i robociznę 

maksymalna łączna kwota może być inna 
 
 
 

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/

