
 

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.) 
 

Modernizacja ulicy Warszawskiej i Osadników na Osiedlu Stołczyn.  

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Ulice Warszawska i Osadników zlokalizowane są na terenie Osiedla Stołczyn w Szczecinie. 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

Przedmiotem zadania jest modernizacja ulicy Warszawskiej i Osadników. Przewidywany zakres robót: 

Ul. Warszawska: 

- poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości (roboty ziemne) wraz z wyłagodzeniem zakrętu na dole ulicy 

- wykonanie poszerzenia nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej – ok. 600 m²) 

- wykonanie chodników z Polbruku po obu stronach jezdni wraz z wjazdami na posesje (ok. 600 m²) 

- przebudowa oświetlenia drogi, z przemieszczeniem słupów oświetl. poza chodnik (10 słupów oświetleniowych)  

Ul. Osadników: 

- poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości (roboty ziemne) 

- wykonanie nakładki asfaltowej na całej powierzchni jezdni (warstwy ścieralnej – ok. 800 m²) 

- wykonanie chodnika z Polbruku po jednej stronie jezdni wraz z wjazdami na posesje (ok. 200 m²) 

- przebudowa oświetlenia drogi, z przemieszczeniem słupów oświetl. poza chodnik (10 słupów oświetleniowych)  

 
 

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.) 

Ulica Warszawska nie ma normatywnej szerokości. Granice ulicy wymagają regulacji (porośnięte miejscowo 

krzewami) wobec postępującej zabudowy budynkami jednorodzinnymi strony północnej ulicy (numery parzyste 

budynków). Konieczne jest łagodniejsze wyprofilowanie zakręty na dole ulicy (zwiększenie promienia). Chodnik 

jest w złym stanie, wykonany głównie jako nakładka asfaltowa, miejscami występują 4 różne rodzaje 

materiałów, z których wykonano chodnik. Po stronie północnej ulicy chodnika w ogóle brak. Przy modernizacji 

ulicy, po jej poszerzeniu, konieczne jest poszerzenie nakładki asfaltowej oraz wykonanie nowego oświetlenia 

ulicy, słupy oświetleniowe winny być zlokalizowane poza chodnikiem, po północnej stronie ulicy. 

Ulica Osadników jest ulicą gruntową, której nawierzchnię wzmocniono frezem asfaltowym. Koniecznym jest jej 

kompleksowa przebudowa: korytowanie, nakładka asfaltowa, chodniki po jednej stronie ulicy wraz z wjazdami 

na posesje, wykonanie nowego oświetlenia ulicy. 

Uwaga: obie ulice wyposażone są w pełną infrastrukturę podziemną (wodociąg, kanalizacja deszczowa i 

sanitarna, gazociąg, kable teletechniczne), która nie wymaga żadnej przebudowy. 
 

5. Beneficjenci zadania 

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

 

Beneficjentem zadania będą mieszkańcy ulic Warszawskiej i Osadników – łącznie kilkaset osób. 

 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt [zł] 

1. Roboty ziemne (ok. 800 m²)                        20 000 

2. Roboty asfaltowe (ok. 1400 m²)                      150 000 

3.Chodniki, wjazdy do posesji (ok. 800 m²)                        50 000 

4. Oświetlenie drogowe (16 słupów, ok. 500 mb linii kablowej)                      120 000 

 

 

                     
                    

 

Łącznie:                              370 000 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. 
 

 

 

 

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

