
 

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.) 

 

Poprawa wizerunku i funkcjonalności ulicy Ofiar Oświęcimia…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
ul. Ofiar Oświęcimia od skrzyżowania z ulicą Księdza Stanisława Staszica do Alei Wyzwolenia………… 

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Przebudowa chodników wraz u ułożeniem porządnej nawierzchni, wytyczenie przejścia dla pieszych przez ulicę 

Ofiar Oświęcimia do schodów prowadzących do przystanków tramwajowych na Alei Wyzwolenia. 

Zamontowanie lepszego oświetlenia ulicy. Odświeżenie i remont ogrodzeń szkoły średniej i przedszkola. 

Usunięcie zachwaszczenia od strony byłego Szpitala Kolejowego i wycinka i pielęgnacja drzew.…… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 
 

 
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.) 

Chodniki krzywe z występującymi brakami w płytach, oświetlenie ulicy niewystarczające i utrudniające 

poruszanie pieszych i łatwość obserwacji przez kierowców ludzi wchodzących na jezdnię. Piesi bardzo często 

przechodzą przez ulicę do schodów, gdzie nie ma przejścia dla pieszych powodując zagrożenie dla wszystkich 

uczestników ruchu. Elewacje i ogrodzenia są zniszczone i w połączeniu z kiepskim oświetleniem, nazwą ulicy oraz 

osobnikami stojącymi w bramie zaczepiającymi przechodniów tworzą ponury i niebezpieczny klimat całej ulicy, 

która jest głównym szlakiem komunikacyjnym od przystanków linii 2, 3 oraz 12 do ulicy Cyryla i Metodego i dalej 

i w drugą stronę od autobusów linii 60, 67, 53. Część gałęzi drzew należy wyciąć, gdyż przy silnym wietrze 

spadają na przechodniów, uczniów szkoły i dzieci wychodzące z przedszkola. Zachwaszczenie stacji 

transformatorowej, posesji byłego szpitala i kolejnego przedszkola w połączeniu z sypiącym się murem i 

ogrodzeniami po tej stronie nadają całości ulicy charakteru zaniedbanego miejsca w centrum Szczecina.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

 

Przedszkolaki, uczniowie i rodzice dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Mieszkańcy ulicy Ofiar 

Oświęcimia, Czesława oraz okolicznych poruszających się ulicą. Mieszkańcy ulic Cyryla i Metodego oraz dalej, 

jak i mieszkańcy idący z/do targowiska miejskiego Manhattan. Kierowcy poruszający się ulicą Ofiar 

Oświęcimia. 
 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.  Ulica krótka, więc i koszt nie 
powinien być tak wielki jak 
tworzenie długich ścieżek 
rowerowych. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: ……brak danych… 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/

