
 

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.) 

 
NAZWA PROJEKTU : „ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH POLEGAJĄCA NA 

BUDOWIE CHODNIKA W CIĄGU ULICY OLKUSKIEJ”. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
  

Projekt zakładałby budowę chodnika na długości 250 metrów w ciągu ul. Olkuskiej od 

wysokości skrzyżowania z ul. Rtęciową do skrzyżowania z ul. Wschodnią.  
 
 

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 

W ramach projektu należałoby: 

Usunąć samorosłe krzaki w celu przygotowania inwestycji; 

Przygotować podłoże piaskowo cementowe pod wierzchnią warstwę chodnika; 

Ułożyć na odcinku 250 metrów płyty chodnikowe (ulica posiada krawężniki wiec ich montaż 

nie jest konieczny); 

 

W razie braku możliwości budowy chodnika po dwóch stronach ulicy akceptowalną formą 

realizacji projektu byłaby budowa chodnika chociaż po jednej stronie. 
 

 
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.) 

 

Celem realizacji przedstawianego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 

poruszających się ul. Olkuską. Ukształtowanie ul. Olkuskiej ze wzniesieniem pośrodku niej 

(zjęcia w załączniku) sprawia, że samochody poruszające się z dozwoloną prędkością 

wyjeżdżając zza wzniesienia w ostatniej chwili są wstanie zobaczyć idącego ulicą pieszego. 

Ulica Olkuska jest trasą przelotową do osiedla domów wielorodzinnych znajdujących się przy 

ulicy Smoczej i Falskiego. Znaczna rozbudowa w minionych latach tego osiedla skutkowała 

wzmożonym ruchem samochodów co przy braku bezpieczeństwa pieszych poruszających się 

ul. Olkuską stanowi poważne zagrożenie. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Beneficjenci zadania 

Według danych z Biuletynu informacji Publicznej UM Szczecin w dzielnicy Podjuchy 

zameldowanych jest blisko 9 tysięcy osób. Zakładając, że inwestycja będzie dotyczyła 

przede wszystkim osób mieszkających w tzw. „górkach” czyli wyżej położonych częściach 

dzielnicy to możemy przyjąć, że jest to liczba około 3 tysięcy mieszkańców. Z drugiej strony 

ul. Olkuska jest trasą przelotową od strony Autustrady A6 w kierunku pola golfowego w 

Binowie a także jezior Binowo i Glinna. Dlatego każdy mieszkaniec Szczecina nie tylko 

Podjuch będzie mógł skorzystać z tej inwestycji mając pewność, że jadąc ul. Olkuską nie 

potrąci pieszego idącego pasem ruchu. 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

 

Łącznie  32 000 zł + 350 roboczogodzin.             

(przy budowie chodnika po jednej stronie ulicy) 
 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

 
 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) Zdjęcia obrazujące stan obecny; 
 

 
 
 

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 

zamieszczenie 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. 

Składowe części  zadania  Koszt 

1.  Piach i cement na podbudowę      10 000 PLN 

2. Płyty chodnikowe ( 250 metrów x 2 metry szerokości) 500 m2.      22 0000 PLN 

4. Roboczogodziny na wykonanie inwestycji (około 350 h)        ???? 

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

