
 

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 zdanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.)  

 
Remont chodnika w ciągu ulicy: 

1) Łukasińskiego od Grota-Roweckiego do Somosierry; 

2) Somosierry od Łukasińskiego do Żołnierskiej. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
1) Chodnik w ciągu ulicy Łukasińskiego w kierunku od ul. Grota-Roweckiego do ul.Somosierry; 

2) Chodnik w obu kierunkach w ciągu ulicy Somosierry na odcinku Łukasińskiego – Żołnierska. 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
1) Chodnik przy u. Łukasińskiego: zerwanie starych, połamanych płyt chodnikowych, usunięcie korzeni 

drzew, zniwelowanie terenu i położenie nowych płyt (lub polbruku) na całej szerokości chodnika. 

2) Chodnik przy ul. Somosierry na wskazanym odcinku tworzą głównie podjazdy dla samochodów, 

wykonane z koślawej kostki brukowej (zerwanej z jezdni przy ostatnim remoncie), która nie została 

ułożona ściśle: spoiny mają nierówną szerokość sięgającą  nawet 7 cm (!) i są wypłukane. Nawierzchnia 

podjazdów jest nierówna, a nierówności są również  kilkucentymetrowe. Zadanie polegałoby na zerwaniu 

kostki i ułożeniu podjazdów z polbruku przy zachowaniu obowiązujących norm budowlanych, 

umożliwiających korzystanie z ciągu pieszego bez wykręcania kostek i łamania obcasów. 

 
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.) 

Obecny stan chodników na wskazanych odcinkach uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po nim nawet 

osobom sprawnym fizycznie; przejazd wózkiem inwalidzkim jest niemożliwy.  

Chodnik przy ul. Łukasińskiego jest zrujnowany przez czas i korzenie drzew. Korzystanie z niego grozi kontuzją.   

Chodnik przy ul. Somosierry służy dobrze samochodom a nie pieszym. Głębokie i szerokie spoiny oraz 

nierówności kostki brukowej podjazdów (zajmujących 50% długości chodnika) zmuszają pieszych do poruszania 

się jezdnią, co zwłaszcza przy licznie parkujących samochodach po obu stronach ulicy jest bardzo niebezpieczne 

(ulica jest dwukierunkowa, co też jest ewenementem na Pogodnie). 

 Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa pieszych i umożliwienie korzystania z chodników przez osoby 

niepełnosprawne. 
 

 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Mieszkańcy Pogodna oraz osoby przyjeżdżające w ten rejon (pracownicy, studenci, goście). 

 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Zerwanie starych płyt chodnika na Łukasińskiego; 

 

16000 

2.Usunięcie korzeni, zniwelowanie terenu 16000 

3.Położenie nowych płyt (polbruku) 30000 

4.Zerwanie kostki brukowej z podjazdów na Somosierry 16000 

5.Położenie polbruku 22000 

 

Łącznie:         100 000 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. 
 

tak 

tak 

 

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

