
 

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.) 

 

Pełne zagospodarowanie ul. Szerokiej poprzez budowę chodników, wjazdów i ścieżki rowerowej 

 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 

Ul. Szeroka na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrą do ul. Sosabowskiego  

 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Budowa nowych chodników (prawie cała strona wschodnia), wjazdów do posesji (strona zachodnia od ul. 
Żołnierskiej do ul. Żniwnej oraz cała strona wschodnia), ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ul. Modrą do 
włączenia w istniejącą ścieżkę na ul. Gen. Sosabowskiego), odtworzenie zieleni  

 
 

 
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.) 

 

Przy remoncie ul. Szerokiej w 2005 r. pozostawiono chodniki w stanie takim, jakim były. Mieszkańcom 

tłumaczono wtedy, że chodniki nie wchodzą w zakres przebudowy ulicy, ponieważ w niedługim czasie ma 

nastąpić budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu. 3 lata temu budowa sieci kanalizacyjnej się skończyła, a 

kompleksowego remontu chodników jak nie było, tak nie ma – co roku są naprawiane jedynie fragmenty. Na 

dzień dzisiejszy wyremontowana jest jedynie strona zachodnia, druga strona nie została jeszcze w ogóle ruszona, 

a stan chodnika przedstawiony został w załącznikach (miejscami brak chodnika!). 

Ponadto ze względu na wzmożony ruch samochodowy i rowerowy, należałoby wybudować także ścieżkę 

rowerową, która została ujęta w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Żyzna-

Szeroka” w Szczecinie - uchwała nr LII/1372/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.10.2010 r. 

Należałoby więc podjąć działania zmierzające do kompleksowego zagospodarowania całej ul. Szerokiej. 

 
 

5. Beneficjenci zadania 

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

 
Mieszkańcy miasta (w tym mieszkańcy osiedla), rowerzyści, zmotoryzowani (poprzez przeniesienie ruchu 
rowerowego na ścieżkę rowerową). 

 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Budowa chodnika – strona wschodnia od Modrej do Żołnierskiej 

– długość ok. 450 m (675 m
2
) 

81.000 

2. Budowa chodnika – strona wschodnia od Żołnierskiej do Żniwnej 

– długość ok. 400 m (600 m
2
) 

72.000 

3. Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej – długość ok. 1,1 km 

(2200 m
2
) 

440.000 

4. Budowa wjazdów do posesji (ok. 1000 m
2
) 120.000 

5. Odtworzenie zieleni 12.000 

 

Łącznie: 725.000 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 
zamieszczenie 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/

