
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł zadania 

 
1. Ekrany akustyczne ochronne przed hałasem  
2. Krzewy tłumiące dodatkowo halas 
3. Odcinkowy pomiar prędkości 
 

 
         

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

 

 

  Pkt. 1 i 2  Ekrany akustyczne w prześwitach pomiędzy istniejącymi obiektami budowlanym kolor 
                 czerwony,  krzewy   dodatkowo  na zielono 

     Pkt.3      Od ul. Obotryckiej ze skrzyżowaniem  ul. Przyjaciół Żołnierza oraz Przyjaciół Ronda dalej  
                   do  ul. Arkońskiej kamery pomiar prędkości 
 

 

 
3. Opis zadania 

 

     Montaż ekranów akustycznych na wysokości trawników oraz parkingów w miejscach pomiędzy  

  istniejącymi obiektami wraz z nasadzeniem krzewów. 

  Montaż kamer do pomiaru prędkości na każdym skrzyżowaniu od ul. Obotryckiej w kierunku do ul.  

  Arkońskiej  
 

 
4. Uzasadnienie zadania 

 

   Montaż ekranów akustycznych umożliwi normalne funkcjonowanie  mieszkańcom w blokach 
 mieszkalnych. Poprawi komfort przebywania w mieszkaniach jak i na zewnątrz. Poziom hałasu jest 
większy aniżeli dopuszczalny w tym rejonie według ustaleń i mapek Urzędu Miasta Szczecin. Bardzo 
duży ruch w ciągu całej doby. 
Jak wiemy hałas szkodzi zdrowiu a ciągłe zwiększanie norm dopuszczalnego poziomu hałasu jest 
niedopuszczalne i niemoralne. 
 
    Montaż kamer monitorujących  prędkość w tym rejonie spowoduje napływ dużej gotówki  
poruszające się w tym rejonie samochody przekraczają prędkość, motory jeżdżą z nadmierna 
prędkością na jednym tylnym kole, nie zwracają uwagi na czerwone światło przejeżdżają je nie bacząc 
na zagrożenie jakie stwarzają. (zamontowane światła nie spełniają swojej roli  nadal dochodzi do 
wypadków. Piesi przechodzą pomiędzy dwupasmowymi jezdniami oddzielonymi  pasem zieleni w 
miejscach nie przeznaczonych do przejść. Samochody, motory a nawet piesi ignorują czerwone światła 
przechodzą i  przejeżdżają czerwone światła nie zatrzymują się jak będą kamery wszystko będzie można 
wychwycić) 

 

 
5. Beneficjenci zadania 

 

    Kilkadziesiąt tysięcy  mieszkańców osiedli  w rejonie ul. ul.  Obotrycka, Przyjaciół Żołnierza, 

Przyjaciół Ronda, Bandurskiego, Pasterska, ks. Eryka II, Anastazji, Krasińskiego, Wszystkich 

Świętych, Warcisława aż do Arkońską 
 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania



 

Składowe  części  zadania Koszt 

1. Budowa ekranów akustycznych  około 210mb 
 

 Około        120 000 

2. Zasadzenie krzewów około 300mb  1mb robocizna + krzewy  = 

180,00 

   
Około           54 000 

3. Montaż kamer do pomiaru prędkości   

Około         300 000 

4.  

5.  

 

                               Łącznie: 474 000,00 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) 

-  mapki w ilości 3 sz. dotyczące przekroczeń poziomu hałasu w rejonie skrzyżowań  ul. Obotrycka – Przyjaciół 

       Żołnierza - Przyjaciół Ronda zarówno w dzień jak i w nocy. 

    -  mapka lokalizacji ekranów  akustycznych zaznaczona na fioletowo, nasadzeni krzewów zaznaczona na zielono  

    -  mapka z zaznaczonymi X na niebiesko miejscami umieszczenia kamer pomiaru prędkości 

    -  zdjęcia miejsc budowy ekranów oraz nasadzenia  krzewów  
 

 
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/


 


