
 

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.) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Przebudowa ulicy Sułkowskiego 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Dzielnica Pogodno. Przebudowa całej („ślepej”) ulicy Sułkowskiego od skrzyżowania z ulicą 

Krakusa do zakończenia placem manewrowym.  
 
 

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Całkowita przebudowa ulicy polegająca na zmianie nawierzchni łącznie z położeniem 

podbudowy,  z ewentualną  korektą uzbrojenia podziemnego, budową kilku miejsc 

parkingowych, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. 
 
 

 
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.) 

 

Ulica istnieje od początku lat 80-tych XX wieku. Obsługuje kilkanaście domów przy ulicy 
Sulkowskiego i zaplecze (kilkanaście garaży) ulicy Poniatowskiego. Wykonana została 
prowizorycznie z materiałów zastępczych. O przebiegu i parametrach zdecydowały nie do 
końca wyjaśnione granice własności. Podłączenie ulicy Sułkowskiego do ulicy Krakusa 
wykonane zostało w formie zjazdu a nie skrzyżowania ulic. Od wielu lat stan  ulicy jest zły, 
wręcz niebezpieczny – „klawiszujące” płyty betonowe, z których wykonana jest nawierzchnia 
uszkodziły już kilka podwozi samochodów, woda opadowa tworząc duże kałuże, a nie mając 
ujścia, podmywa studnie kanalizacji ogólnospławnej. 

 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

 

Mieszkańcy ulicy Sułkowskiego i Poniatowskiego, oraz mieszkańcy Szczecina, np. 

doprowadzający dzieci do przedszkola, zlokalizowanego przy ul. Wieniawskiego. 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 

 

Precyzyjne określenie kosztów inwestycji możliwe będzie dopiero po przygotowaniu projektu 

przebudowy ulicy.



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: szacunkowy koszt ok. 800 tys. zł 
 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

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

  

  

  

 
 

8. Dodatkowe załączniki : 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania  

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania  

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? 

- pismo z dn. 30.06.2010 r. znak: WGKIOŚ.I.AG.0066.16/10 
 

 
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/

