
 

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.) 

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

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Warszawy (od CH Turzyn do ul. Mickiewicza) 

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

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

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

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

Pobocze ul. Bohaterów Warszawy (od CH Turzyn do ul. Mickiewicza) 

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

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

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

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

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Warszawy (od CH Turzyn do ul. Mickiewicza), wydzielając ją z 

chodnika bądź z jezdni………………………..…………………………………………………………………… 

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

 
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 Bohaterów Warszawy jest bardzo ruchliwą ulicą, łączącą różne części miasta. Przemieszczanie się na 

rowerze jest obecnie bardzo niebezpieczne, stąd istotne byłoby wybudowanie bezpiecznej drogi dla rowerzystów. 

Wystarczyłby pas z jednej strony jezdni, aby mogli korzystać z niego rowerzyści. 

Obecnie coraz więcej osób przesiada się na rowery i niezbędne są ścieżki rowerowe w centrum 

miasta.……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
5. Beneficjenci zadania 

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

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

Wszystkie osoby poruszające się ul. Boh. Warszawy. Rowerzyści, bo zyskają bezpieczną ścieżkę rowerową, a 

osoby zmotoryzowane, bo nie będą musieli uważać i wymijać rowerzystów na 

drodze.………………………………………………………………………...…………………………………… 

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

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.ścieżka rowerowa ok. 1 km  640 000 zł – koszt wyliczony na 
podstawie przykładu numer 34 z 
wykazu przykładowych zadań 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: ……640 000…………… zł 
 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

  

  

 
 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 
 

 
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/


 


