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Zdecyduj jak będzie kształtował się Szczecin!

Przed nami nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027, a w raz z nią możliwość pozyskania środków UE na reali-
zację projektów podnoszących jakość życia mieszkańców naszego miasta. Miasto Szczecin będzie aplikować
o środki unijne na realizację projektów, takich, które zdaniem mieszkańców są priorytetowe i znacząco przyczy-
nią się do rozwoju naszego miasta.

Dlatego już dziś…

Przedstawiamy listę zadań, które będą realizowane przez Miasto Szczecin w latach 2021-27. Zadania podzielone 
zostały na 5 obszarów inwestycyjnych.
Zapraszamy do wskazywania obszarów, komentowania i składania swoich propozycji!
Czekamy na Twoje zdanie do 30 września. 

Zobacz jak to zrobić!

To proste! Wskazując OBSZAR, sygnalizujesz, że jego tematyka jest dla Ciebie priorytetowa.
Możesz wskazać jeden lub więcej OBSZARÓW.
Jest coś, na co Twoim zdaniem Miasto powinno zwrócić szczególną uwagę przy konkretnych projektach?
Zostaw komentarz.
Masz pomysł, który wpisuje się w dany OBSZAR? Napisz o tym!

OBSZAR 1: Przeciwdziałanie zmianom klimatu                  JESTEM ZA
Czy powinniśmy być miastem stawiającym na przeciwdziałanie zmianom klimatu?

a) Wykorzystanie zasobów naturalnych

Projekty: 

1. Program Mewa 
2. Modernizacja energetyczna budynków
3. Fotowoltaika 
4. Monitoring smogu – system czujników 
5. Budynki ogrody – zielone dachy, zielone ściany 
6. Inteligentne meble solarne
7. Skwery seniora, micro parki, Zielone Skwery 
8. Nasza Płonia – zakątki i porty 
9. Strefa rekreacyjno-sportowa w Parku Pomorzańskim 
10. Stanica Wodna w Podjuchach
11. Waterfront Łasztownia 
12. Basen na Odrze 
13. Zagospodarowanie terenu plaży mieleńskiej 
14. Zagospodarowanie terenów Grobla 
15. Zagospodarowanie terenów Światowida 
16. Marina Gocław – zagospodarowanie terenu

Mój komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Mój pomysł:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 



Czy powinniśmy być miastem dbającym o rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej i zwiększanie zielo-
nych stref?

17. Tramwaj wodny 
18. Car – sharing 
19. Stacje ładowania samochodów elektrycznych 
20. Rozbudowa Sieci Roweru Miejskiego, wszystkie działania powiązane (rower dla dzieci, tandemy), rower elektryczny 
21. Nowe połączenia lotnicze (Lotnisko Szczecin Goleniów) 
22. Zakup taboru autobusowego 
23. Zakup taboru tramwajowego 
24. Twój tramwaj i autobus na smartfonie – aplikacja mobilna 
25. Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – Etap 2 
26. Budowa drogi Szczecin-Dobra (ul. Nowomodra) 
27. Trasa Średnicowa (dawna Obwodnica Szczecin) etap VII 
28. Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina 
29. Przebudowa ul. Struga z Gry�ńską 
30. Modernizacja dostępu drogowego do Portu 
31. Most przez rzekę Odrę (na wys. Kolumba-Gdańska)
32. Trasa Północna etap III
 
Mój komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Mój pomysł:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

OBSZAR 2: Zwiększenie zatrudnienia                                 JESTEM ZA
Czy koncentrować się na zwiększaniu zatrudnienia?

33. Inkubator startup’ów - rozbudowa Technoparku Pomerania
34. Inkubator usług rzemieślniczych (centrum miasta - stoiska lokalnych artystów) 
35. Rozwój szkolnictwa zawodowego i kompetencji językowych
36. Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy
37. Akademicki Szczecin

Mój komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Mój pomysł:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

OBSZAR 3:  Poprawienie zarządzania strefą euro                 JESTEM ZA
Czy równie ważne są dla nas tematy poprawienia zarządzania strefą euro? 

38. Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE

OBSZAR 4: Zarządzanie przepływami migracyjnymi do UE               JESTEM ZA
Problemy migracyjne, co  myślisz o projektach dotyczących tego tematu?

39. Program wsparcia Polaków na Wschodzie
40. Study in Szczecin

Mój komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



Mój pomysł:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

OBSZAR 5: Wzmacnianie bezpieczeństwa i współpracy wojskowej             JESTEM ZA
Czy kwestie bezpieczeństwa powinny być priorytetowe dla naszego miasta? 

41. Platforma integrująca systemy monitorowania zagrożeń

Mój komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Mój pomysł:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta 
Szczecin, na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych*, na potrzeby 
konsultacji społecznych Kierunki Przyszłości 2020, o których mowa w ZARZĄDZENIU NR 186/18 PREZYDENTA 
MIASTA SZCZECIN z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
wieloletnich kierunków inwestycyjnych dla Miasta Szczecin po roku 2020. Zapoznałem/ zapoznałam się z poniż-
szymi informacjami, w tym przysługującymi mi prawami. Jestem świadomy/ świadoma tego, iż moja zgoda 
może zostać wycofana w dowolnym momencie, co skutkować będzie wyłączeniem moich opinii z niniejszych 
konsultacji społecznych.

…………..……………………             ………………………………………                …………..……………………
Imię i nazwisko                           e-mail                        podpis

Informujemy, że:
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, 
           Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91 424 50 00, bip.um.szczecin.pl.
2.       Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Szczecin jest p. Grzegorz Holka – Główny
           Specjalista.
3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody w związku użytkowaniem strony
          internetowej Urzędu Miasta Szczecin: kierunkiprzyszlosci.szczecin.eu, w celu przeprowadzenia konsultacji    
          społecznych Kierunki Przyszłości 2020.
4.       Pani/Pana dane mogą zostać przekazane, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,  
           �rmie dostarczającej usługę udostępnienia elektronicznego systemu internetowego do kompleksowej 
          obsługi konsultacji społecznych Kierunki Przyszłości 2020.
5.       Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w zbiorze doraźnym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji 
          społecznych Kierunki Przyszłości 2020.
7.       Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
          prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wnie- 
          sienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z RODO.
8.       Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
9.       Podanie danych jest konieczne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości założenia
          konta na stronie internetowej: kierunkiprzyszlosci.szczecin.eu oraz innych form kontaktu bezpośrednio
          związanych z konsultacjami społecznymi Kierunki Przyszłości 2020.
10.    Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym pro�lowania.

* do dnia 24.05.2018 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. na 
podstawie RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

Dziękujemy za poświęcony czas!
Zespół konsultacji społecznych „Kierunki Przyszłości 21/27”


