
 

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.) 

 

Zabudowa podwórka – plac zabaw wraz z  ogrodzeniem oraz parking 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 

kwartał utworzony przez budynki przy ulicach: Mierniczej (17-19), A. Krzwoń (1-4), E. 

Gierczak (19-22) oraz Oficerskiej (13-15) – załącznik nr 1 i 2 
 
 

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Działka ww kwartale jest na tyle duża, iż można ją podzielić na 2 części. Mniejszy teren 

usytuowany przykładowo w rogu utworzonym przez bloki usytuowane przy ul. Krzywoń i Miernicza 

– dalej: „część 1” można umieścić plac zabaw dla dzieci. Propozycja zagospodarowania i wielkość 

terenu niezbędna do wybudowania placu zabaw w części 1 przedstawiają załączniki nr 3-6. Są to 

4 różne propozycje placów zabaw, każde z tych elementów może funkcjonować jako mini plac 

zabaw. 

Plac zabaw winien być przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia (biorąc pod uwagę 

brak placu zabaw przeznaczonego dla tej grupy wiekowej w Szczecinie Dąbiu, jak i wiek dzieci 

z najbliższego otoczenia). Plac zabaw należy ogrodzić, postawić ławki i najlepiej obsadzić nisko 

rosnącą zielenią dla celów bezpieczeństwa. 

 Pozostałą część terenu – zagospodarować jako parking. W tym celu należy wyrównać teren 

i położyć nawierzchnię. 

 

Obecnie cały teren jest wykorzystany na nielegalny parking. Obowiązuje bowiem zakaz wjazdu dla 

samochodów osobowych, zdewastowana piaskownica ledwie widoczna w rogu terenu pomiędzy 

blokami przy ul. Gierczak i A. Krzywoń). Teren ten należy do Urzędu Miasta (załącznik nr 7) 
 

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.) 

Uwzględniając, iż plac zabaw oprócz funkcji zabawy wpływa również na rozwój społeczny dziecka 

i jego koordynację ruchową. Dzieci uczą się kontrolować własne ciało i ćwiczą równowagę. 

Zawierają przyjaźnie itd. Ta inwestycja jest jak najbardziej zasadna. Odczarujmy Dąbie. 

 

W najbliższej okolicy tj. między ul. Krzywoń, Gierczak i Cichą k. ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki 

Płonia nie ma placu zabaw. Każda wolna przestrzeń  w tym terenie jest zamieniana na parking, 

a chyba rozwój dzieci jest równie ważny. 

 

Ponadto w dzielnicy Dąbie brak jest placu zabaw dla dzieci powyżej 6 roku życia.  
 

Place zabaw w najbliższej okolicy: 

1. park: place zabaw oddalone ok. 10 min, pierwszy jest zdewastowany, drugi w pobliżu rzeki 



Płonia – brak ogrodzenia od rzeki Płonia przeznaczony dla małych dzieci do 6 roku życia. 

Dojście do tego placu jest utrudnione dla dzieci (patrz pkt 5) z uwagi, iż zmuszone są przejść 

ruchliwą ulicę A. Krzywoń.  

2. plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 23 (obecnie od roku zamknięty), jednakże po jego 

wyremontowaniu dzieci i w tym przypadku będą miały utrudniony dostęp z uwagi na 

konieczność pokonania ruchliwej ulicy A. Krzywoń. Pani „Stopka” pracuje w godzinach otwarcia 

szkoły.  

 

Uwzględnić należy fakt, iż mieszkańcy tej okolicy nie są zamożnymi ludźmi i nie mogą jeździć 

z dziećmi po fantastycznych placach zabaw na terenie Szczecina, np. osiedle Słoneczne, Bukowe, czy 

też okolice Teatru Pleciuga itd.  

 

Mały plac zabaw naprawdę byłby wspaniałym rozwiązaniem i zapewniłby bezpieczeństwo 

dzieciom, które obecnie ganiają po podwórkach „nie zbyt bezpiecznych” i nie przystosowanych dla 

dzieci, wspinają się na drzewa, mury lub bawią się na ścieżce spacerowej przy rzece Płonia.  
 

Natomiast budowa parkingu pozwoli na legalne parkowanie na wyznaczonych miejscach.  

Powyższe wpłynie na poprawę zagospodarowania przestrzennego i wygodę życia mieszkańców 

(dużych jak i małych). 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

mieszkańcy Szczecina Dąbia, a przede wszystkim mieszkańcy ul. Oficerskiej, Mierniczej, Krzywoń, 

Gierczak, Cichej, Lekarskiej   
 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

Składowe części  zadania Koszt 

1. plac zabaw  40.000 PLN-60.000 PLN 

2. teren zielony, z ławkami wokół placu zabaw 10.000 PLN-20.000 PLN 

3. parking (np. kostka brukowa) trudno ocenić (ok. 50.000PLN) 

4.  

5.  

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

 

                                                                                                                       Łącznie: 100.000-140.000 zł



 

 

  

 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

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

  

  

  

 

 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania (załącznik nr 1 i 2); 

b) propozycje zagospodarowania placu zabaw (załącznik nr 3-6) 

c) pismo Towarzystwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. (załącznik nr 7) 
 

 
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. 

 

tak 

 

 

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

