
 

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.) 

Powstanie skweru zieleni na placu przy zbiegu ulic Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Iwaszkiewicza 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
plac przy zbiegu ulic Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Iwaszkiewicza (działka D.M.2042.u) 

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

- Zazielenienie placu przy zbiegu ulic Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Iwaszkiewicza (zasadzenie trawy, 

krzewów, drzewek) 

- Postawienie na placu ławek, stołu do ping ponga, stołu do gry w szachy, płytek do gdy w klasy etc. 

 
 

 
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.) 

W planie zagospodarowania przestrzennego w ustaleniach funkcjonalnych jest zapis, że na placu może powstać 
dom kultury lub parking podziemny. Rada Osiedla Majowe buduje na placu tymczasowy parking z 16 miejscami. W 
przyszłości parking ma być powiększany. Obecnie na placu nie ma żadnej zieleni (trawy, krzewów etc.) Minimalny 
udział krzewów i zieleni zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 20%.  
 
Zazielenienie placu oraz ustawienie na nim ławek oraz innych urządzeń służących do rekreacji spowoduje wzrost 
jakości życia na osiedlu. Ponadto ważną kwestią jest podniesie poziomu estetyki osiedla. Powstanie skweru zieleni 
zrekompensuje mieszkańcom powstanie w ich sąsiedztwie parkingu. 
 
 

5. Beneficjenci zadania 

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

Mieszkańcy osiedla Majowe w szczególności mieszkający przy ul. M. Dąbrowskiej, A. Iwaszkiewicza, 

Maciejowickiej, Botanicznej, Baczyńskiego, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza. 
 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Zazielenienie placu (zasadzenie trawy, nasedzenie krzewów oraz 

drzew) 

200 000 zł 

2. Ławki 100 000 zł 

3. Mała architektura (stół do ping ponga, stół do szachów, płytki do gry 

w klasy etc.) 

100 000 zł 

4.  

5.  

 

Łącznie: 400 000 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. 
 

x 

x 

 

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

