
 

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.) 

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Łubinowej w Szczecinie 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Ulice Łubinowa, Handlowa, Chłopska 

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Wykonana ma zostać ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Łubinowej, Handlowej i Chłopskiej 

 

 
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.) 

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów jeżdzących ulicami Łubinową, Handlową i Chłopską. Wzdłuż ulicy 

Łubinowej przebiega granica osiedla Majowego i Słonecznego. Na tych osiedlach mieszka ponad 20 tysięcy 

osób. Ulica Łubinowa prowadzi na osiedle Bukowe, które graniczy z Puszczą Bukową z tego powodu duża 

liczba rowerzystów jeździ ulicą Łubinową, Handlową i Chłopską w kierunku Puszczy Bukowej. Podróż ta 

jednak nie jest zbyt bezpieczna, ponieważ na ulicach panuje duży ruch samochodowy. Tymi ulicami jeżdżi 

łącznie 10 linii autobusowych oraz duża liczba samochodów ciężarowych. Dzięki wybudowaniu ścieżki 

rowerowej zwiększy się bezpieczeństwo kolarzy. Z tego powodu mieszkańcy wyżej wymienionych osiedli będą 

bardziej skłonni udać się na wycieczkę rowerową. Aktywność fizyczna pozytywnie wpłynie na zdrowie osób 

korzystających ze ścieżki. Dzięki połączeniu ścieżki rowerowej biegnącej ze Zdrojów miasto zyska połączenie 

ścieżką rowerową osiedli Bukowe, Majowe, Słoneczne z lewobrzeżną częścią miasta. 

 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Beneficjentami zadania są głównie mieszkańcy osiedla Majowego (8 tysięc osób) oraz Słonecznego (12 tysięcy 

osób) i Bukowego (6 tysięcy mieszkańców). Dzięki połączeniu systemu dróg rowerowych ze ścieżki będą mogli 

skorzystać również mieszkańcy lewobrzeżnej części Szczecina, którzy chcieliby pojechać na wycieczkę 

rowerową do Puszczy Bukowej. 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Budowa drogi rowerowej 2 km. 900 tys złotych 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: 900 000 złotych 

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 

zamieszczenie 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/

