
 

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.) 

 

“Droga na Północ!”: przywrócenie ciągłości szlaku pieszego na trasie Gocław – Stołczyn - Skolwin 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Miejsce realizacji projektu dotyczy ulicy Nad Odrą w dzielnicy Stołczyn stanowiącej główny nadodrzański ciąg 

komunikacyjny między centrum Szczecina a Policami 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 

Projektowane zadanie składa się z trzech części: 

a) budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Kościelną do miejsca przy dawnej posesji przy ul. Nad Odrą 55, 

długości ok. 80 m i szerokości ok. 1 m, 

b) naprawa chodnika zniszczonego w związku z budową kanalizacji na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Zamkniętą do schodów łączących ul. Witosa z ul. Nad Odrą, długości ok. 300 m i szerokości ok. 1-1,5 m, 

c) budowa chodnika na odcinku od wiaduktu kolejowego naprzeciwko posesji przy ul. Nad Odrą 12 do schodów 

prowadzących ku ul. Witosa, długości ok. 450 m i szerokości ok. 1 m. 
 

 
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 realizacji projektu jest stworzenie ciągłości w komunikacji pieszej północnych dzielnic Szczecina i dalej 

do Mścięcina i Polic wraz z wytyczeniem szlaku turystycznego wzdłuż Odry, umożliwiającego turystykę 

rekreacyjną i poprawiającego mobilność mieszkańców Szczecina. Ciąg pieszy ma zapewnić bezpieczne spacery 

oraz uprawianie joggingu lub nordic walkingu. Realizacja zadania poprawi również wizerunek dzielnicy. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

 

Ustanowienie trasy dla turystyki pieszej spotka się z zadowoleniem wszystkich mieszkańców bez względu na 

wiek i płeć, gdyż w dzielnicach Szczecin-Północ do tej pory nie było miejsca na dłuższe spacery rodzinne, 

seniorów, matek z dziećmi oraz do biegania czy uprawiania nordic walkingu. 

 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Nad Odrą do 

posesji nr 55 50.000 zł 

2. Naprawa chodnika od ul. Zamkniętej do schodów łączacych ul. 

Witosa z ul. Nad Odrą 80.000 zł 

3. Budowa chodnika od schodów na ul. Witosa za wiadukt kolejowy 

naprzeciw posesji przy ul. Nad Odrą 12 170.000 zł 

4.  

5.  

 

Łącznie: 300.000 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) 

A) 3 zdjęcia poszczególnych odcinków inwestycji 

 
 

 
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/

