
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

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 warunków życia mieszkańców północnej części Śródmieścia Szczecina oraz dostępności do 

reprezentacyjnych miejsc i obiektów użyteczności publicznej poprzez rewitalizację chodników w alei 

Wyzwolenia oraz w ul. Felczaka. 
  

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Szczecin - Aleja Wyzwolenia (obie strony) na odcinku od ul. Odzieżowej do ul. Kilińskiego oraz ulica Felczaka 

na odcinku od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia (prawa strona). 
 

 
3. Opis zadania 
(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania.) 

 
Zadanie obejmuje rewitalizację nawierzchni chodników, którą obecnie tworzą połamane i zdekompletowane 

płyty granitowe oraz połamane i pozapadane betonowe płytki chodnikowe na nową, wykonaną z podobnych 

płyt granitowych (np. staroużytecznych, ale całych), bądź ze standardowych betonowych płyt chodnikowych. 

W ramach inwestycji konieczne jest także wypoziomowanie chodnika po lewej stronie al. Wyzwolenia w 

rejonie skrzyżowania z ul. Felczaka (patrząc od strony przystanku Odzieżowa w kierunku Kilińskiego), gdyż 

jest on ułożony ze zbyt dużym spadkiem w kierunku jezdni oraz ze względu na jego małą szerokość należałoby 

ustawić słupki lub inne ograniczniki uniemożliwiające parkowanie samochodów na tej części chodnika. 

Ponadto na tytułowych odcinkach istniejące przejścia dla pieszych przebudowane zostaną z uwzględnieniem 

potrzeb osób poruszających się na wózkach, rowerach, z wózkami dziecięcymi, itp. 
 

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.) 

 

Celem zadania jest poprawa warunków poruszania się mieszkańców północnej części Śródmieścia Szczecina - w 

tym osób o ograniczonej mobilności po alei Wyzwolenia, stanowiącej główną oś komunikacyjną tej części 

miasta oraz wzdłuż ulicy Felczaka, zapewniającej dojście do reprezentacyjnych miejsc i obiektów miejskich, 

takich jak basen Floating Arena, Teatr Lalek Pleciuga, Urząd Miasta oraz park Jasne Błonia. 

 

Chodniki wzdłuż al. Wyzwolenia i ul. Felczaka na tytułowych odcinkach są zdewastowane przez wieloletnią 

eksploatację, parkowanie samochodów – w tym ciężkich pojazdów dostawczych oraz przez niewłaściwie 

wykonywane, prowizoryczne naprawy nawierzchni. Obecny stan techniczny wymienionych chodników utrudnia 

poruszanie się – szczególnie osobom o ograniczonej mobilności oraz rodzicom z dziećmi w wózkach, ale także 

stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia wszystkich użytkowników tych traktów. 

 

Chodnik po lewej stronie al. Wyzwolenia (patrząc od strony przystanku Odzieżowa w kierunku Kilińskiego) w 

rejonie skrzyżowania alei Wyzwolenia z ul. Felczaka posiada ponadnormatywne pochylenie w kierunku jezdni 

(bardzo niebezpieczne szczególnie w czasie opadów i zimą), które mocno utrudnia poruszanie się. Ponadto, 

mimo iż odcinek ten jest bardzo wąski, regularnie zastawiany jest samochodami, które dodatkowo utrudniają 

poruszanie się oraz dewastują i tak już zniszczoną nawierzchnię chodnika. 
 

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

 

Beneficjentami inwestycji będą mieszkańcy północnej części Śródmieścia Szczecina oraz osoby ją 

odwiedzające, gdyż al. Wyzwolenia stanowi główną oś komunikacyjną tej części miasta, a ul. Felczaka 

najkrótszą drogę dojścia od przystanków komunikacji miejskiej do basenu Floating Arena, Teatru Lalek 

Pleciuga, Urzędu Miasta oraz parku Jasne Błonia. 



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

 
 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Remont chodnika w al. Wyzwolenia na odcinku Odzieżowa – Felczaka 

(strona lewa) 
250 000,00 zł. 

2. Remont chodnika w al. Wyzwolenia na odcinku Felczaka - Kilińskiego 

(strona lewa) 
50 000,00 zł. 

3. Remont chodnika w al. Wyzwolenia na odcinku Odzieżowa – 

Kilińskiego (strona prawa) 
220 000,00 zł. 

4. Remont chodnika w ul. Felczaka na odcinku Unisławy - Wyzwolenia  

(strona prawa) 
80 000,00 zł. 

 

Łącznie: 600 000,00 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/

