
 

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.) 

Remont i modernizacja ulic na górnej części dzielnicy Żelechowa .  

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

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

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

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

Remont ulic Bocianiej (na odcinku od ul. Gęsiej do ul. Żurawiej) , Żurawiej łącznie z odnogami (na odcinku od 

ul. Kruczej do ul Mewiej), Zięby (na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Gęsiej ), Gęsiej (na odcinku od ul Bocianiej 

do ul Skrzetuskiego ), Szczerkowej łącznie z odnogami(na odcinku od ul Żurawiej do ul Ułańskiej i od ul 

Ułańskiej do ul Żurawiej ), oraz wszystkie skrzyżowania między tymi ulicami łącznie z skrzyżowaniami 

Bociania/Gęsia ,Ułańska/Szczerkowa , Gęsia/Skrzetuskiego.   

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

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 
 

W zakresie prac wejdzie m.ni.: Wybrukowanie ulic łącznie z chodnikami z progami zwalniającymi dla aut (na 

wzór ul. Jana z Czarnolasu); Oraz specjalne progi zwalniające na skrzyżowaniach. Wymiana oświetlenia 

ulicznego . Postawienie przed wjazdem znaków strefa zamieszkania oraz przed skrzyżowaniami znaków dróg 

równorzędnych 

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

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.) 

Poprawienie jakości dróg na dzielnicy Żelechowa dla mieszkańców .Na wyżej wymienionych ulicach nie jest 

bezpiecznie ponieważ są zbyt duże wyrwy w jezdni i można uszkodzić samochód oraz dla innych uczestników 

tych dróg m.in. dla dzieci gdyż na tych drogach nie ma żadnego ograniczenia prędkości dla aut które na tych 

ulicach jeżdżą za szybko. Proponuje wybrukowanie tych ulic na (wzór ulicy Jana z Czarnolasu) drogi typowo 

osiedlowe po przez postawienie znaków strefa zamieszkania  przed wjazdem .Wybudowanie specjalnych progów 

zwalniających na ciągu tych ulic i na skrzyżowaniach . Wraz z wymienieniem  oświetlenia drogowego na bardziej 

eleganckie jednolitego dla tych dróg . Dzięki temu poprawi się na nich bezpieczeństwo oraz będzie bardziej 

atrakcyjniejsze dla ewentualnych inwestorów .   

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

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

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Z tego projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Szczecina a przede wszystkim ludzie mieszkający na dzielnicy 

Żelechowa ponieważ stanie się bezpieczniej oraz nowocześniej a dzielnica wypięknieje dzięki tym modernizacją 

i stanie się chociaż w części dzielnicom XXI wieku ;bardziej przyjaźniom dla różnych społeczeństw. 

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

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Wybrukowanie ulic z progami zwalniającymi dla aut (na wzór ul Jana z 

Czarnolasu) + specjalne progi zwalniające na skrzyżowaniach 

 

Ok.3.500.000 

2. Postawienie znaków drogowych dróg równorzędnych na skrzyżowaniach 

 
Ok.150.000 

3. Wymiana oświetlenia ulicznego 

 

Ok.500.000 

4. Postawienie przed wjazdem znaków strefa zamieszkania   

 

Ok.150.000 

5.  

 

 

 

Łącznie: ………ok.4.300.000 zł……… 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) 

Na plus dla tego projektu jest fakt że nie dawno położyli kanalizacje na tych właśnie ulicach 

!!!…………………………………………………………………………………………… 

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

 
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/

