
 

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.) 

Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego 

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

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

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

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Skarpa Wzgórza Zzmkowego Zamku Ksiżąt Pomorskich w Szczecinie………..………………………………… 

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

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

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

 
3. Opis zadania 

 

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

zadania.) 

 
Wzmocnienie i obsadzenie skarpy zamkowej od strony ulicy magnoliami. Część obecnego drzewostanu 

należało by usunąć, a w ich miejsce dokonać nasadzeń drzew magnolii. Po okresie na wzmocnienie i 

zaklimatyzowanie się nasadzeń, należy w drugim etapie zlikwidować resztę starego drzewostanu i zastąpić go 

w całości magnoliami……………….…………………………………………………………………...……… 

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

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

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

 
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.) 

Szczecin był zawsze łączony z magnoliami. Klimatyczne uwarunkowania miasta i okolic sprzyjają hodowli tego 

typu roślin. Wizytówką miasta jest Zamek, który wspaniale prezentuje się z Trasy Zamkowej. Jednak obecne 

drzewa rosnące na skarpie przysłaniają widok. Magnolie ze względu na swoją wysokość nie zasłonią bryły 

Zamku, a widok w okresie kwitnienia będzie unikalny w skali kraju. 

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

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

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

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Wizerunek miasta ulegnie wzmocnieniu – skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta, którym zależy na jego 

promocji i pozytywnym odbiorze, kojarzeniu miasta na zewnątrz…..…………..………….………………… 

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

 

 

 



6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Przygotowanie techniczne skarpy, prze wzmocnienie i zabezpieczenie 

przed rozmyciem, osunięciem ziemi  

 

ok. 400 tys. zł 

2. Przygotowanie nowych stanowisk do nasadzeń, drenaż, zapewnienie 

stosownych warunków glebowych 

ok. 150 tys. zł 

3. Usunięcie części istniejącego drzewostanu 
ok.100 tys. zł 

4. Dokonanie nasadzeń i okresowa pielęgnacja pod nadzorem specjalisty 

ogrodnika 

ok. 350 tys. zł 

5. Po okresie adaptacji usunięcie pozostałych starych drzew i dosadzenie 

nowych magnolii, tak aby całe wzgórze było pokryte drzewami magnolii 

ok.350 tys. zł 

6. Okresowa pielęgnacja przez wyspecjalizowaną firmę pod nadzorem 

ogrodnika miejskiego. 

ok. 250 tys. zł 

 

Łącznie: 1.600 tys. 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/

