
 

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.) 

 

Owocowy Szczecin. Inicjatywa sadzenia drzewek owocowych w mieście.  
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Miejskie parki, skwery, tereny zielone na dużych osiedlach na terenie całego Szczecina  

 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
W ramach inicjatywy OWOCOWY SZCZECIN, mieszkańcy będą sadzić drzewka owocowe (jabłoń, grusza, 

śliwa, etc.) Darmowe owoce będą służyć tym i kolejnym pokoleniom mieszkańców. Zostanie powołana grupa 

ochotników, którzy będą pielęgnować sadzonki, a w okresach zbioru dojrzałych owoców – będą je zbierać i 

przekazywać osobom starszym, kobietom w ciąży i dzieciom, które będą spacerować latem i jesienią po 

miejskich parkach. W przypadku drzewek rosnących na terenach zielonych na dużych osiedlach – owoce będą 

rozdawane w ich pobliżu.    

 

 

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.) 

Drzewka owocowe to inicjatywa mająca na celu przede wszystkim zacieśnianie relacji międzyludzkich. Wybrana 

grupa mieszkańców, sadzi, pielęgnuje drzewka by inne grupy mogły się cieszyć smakiem zdrowych owoców 

zupełnie za darmo. Duża część mieszkańców nie posiada własnych ogródków działkowych dlatego chętnie 

przystąpi do projektu. Sadzenie drzew i zbieranie owoców przynosi wiele radości, zapewnia kontakt z naturą i 

przypomina, że żyjemy zgodnie z porami roku. Osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci potrzebują dużo witamin. 

A świeże owoce to ich dobre źródło. A otrzymanie ich podczas spaceru sprawi niejednemu obradowanemu dużo 

przyjemności. 

Dodatkowo drzewka owocowe poprawiają miejski ekosystem. Poprawiają stan gleby i powietrza oraz sprzyjają 

bioróżnorodności.  
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Mieszkańcy Szczecina: miłośnicy zieleni (wolontariusze), osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci.  
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Zakup 600 drzewek  6000 zł 

2. Zakup ekologicznych nawozów, ziemi, kory, systemu nawadniania 150 000 zł 

 

Łącznie: 156 000 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/

