
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.) 

 
Budowa chodnika i remont nawierzchni w ciągu ulicy Żniwnej   

od ulicy Szerokiej do ulicy Sianokosów 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Zadanie zlokalizowane jest na osiedlu Krzekowo w ciągu ulicy Żniwnej od ulicy Szerokiej do ulicy 

Sianokosów. Przybliżona lokalizacja chodnika niezbędnego do poprawy bezpieczeństwa pieszych  

na ul. Żniwnej wg. mapki stanowiącego załącznik do formularza zgłoszeniowego  

 
 

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Należy wykonać chodnik na odcinku ok. 200mb oraz wyremontować nawierzchnię ul. Żniwnej wzdłuż 

wybudowanego chodnika wraz z regulacją spadków oraz studzienek kanalizacyjnych. W ulicy znajdują 

się od 2009r. czynne, ale niewypoziomowane wpusty uliczne. Na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej należy zdecydować o zasadach ruchu rowerowego. Po jezdni, czy po wydzielonej ścieżce 

rowerowej wzdłuż chodnika. Zadanie można zrealizować w terminie 6 miesięcy (4-miesiące 

dokumentacja i uzgodnienia, 2-miesiące roboty budowlane). Całość terenów niezbędnych do realizacji 

znajduje się we władaniu Miasta Szczecin. Zadanie jest zgodne z kompetencjami i zadaniami gminy. 
 

 
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.) 

Zasadniczym celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców dzielnicy 

Krzekowo, szczególnie zamieszkujących rejony ulic Sianokosów, Pana Tadeusza, Żniwnej, Świtezianki, 

Jankiela, Łukasińskiego, Szerokiej. Również licznych użytkowników ogrodów działkowych  

zlokalizowanych wzdłuż ulicy Sianokosów i ulicy Żniwnej. Obecnie ulica Żniwna na odcinku od ulicy 

Szerokiej do ulicy Sianokosów jest ulicą bardzo niebezpieczną dla pieszych, rowerzystów i kierujących 

pojazdami. Ulica ta nie spełniającą żadnych standardów jakości i bezpieczeństwa. Jej średnia szerokość 

to zaledwie 2,7 m, a mijają się tu pojazdy jadące w obu kierunkach, poruszają się liczni rowerzyści, dla 

których otwarto w 2013r. kontrpas oraz piesi, często z małymi dziećmi. Ulica na wskazanym odcinku nie 

ma ani chodnika, ani utwardzonego pobocza.  

Z uwagi na dogodny skrót z ul. Szerokiej w kierunku ul. Łukasińskiego i dalej w kierunku Mierzyna ulica 

Żyzna jest bardzo chętnie wykorzystywana przez rzesze kierowców. Ma więc charakter nie tylko 

osiedlowej ulicy dojazdowej. 

Wykonanie chodnik na odcinku ok. 200mb oraz wyremontowanie nawierzchni ul. Żniwnej wzdłuż 

wybudowanego chodnika wraz z niezbędną regulacją spadków oraz studzienek kanalizacyjnych pozwoli 

na podniesienie realnego poziomu bezpieczeństwa w naszym mieście. 

 

W załączeniu zdjęcia aktualnego stanu ul. Żniwnej na odcinku od ul. Sianokosów do ul. Żyznej.  

Na prezentowanym szczególnie niebezpiecznym odcinku odbywa się ruch pojazdów w obu kierunkach, 

ruch rowerowy (naturalne przedłużenie kontrpasa dla rowerów) oraz ruch pieszych do ogrodów 

działkowych i okolicznych ulic (Sianokosów, Pana Tadeusza, Żniwnej, Świtezianki, Jankiela, 

Łukasińskiego). 
 

 
 
 
 



5. Beneficjenci zadania 

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

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców dzielnicy Krzekowo  

szczególnie zamieszkujących rejony ulic Sianokosów, Pana Tadeusza, Żniwnej, Świtezianki, Jankiela, 

Łukasińskiego, Szerokiej. Również licznych użytkowników ogrodów działkowych (w większości osoby 

starsze) zlokalizowanych wzdłuż ulicy Sianokosów i ulicy Żniwnej. 

Ponadto z ulicy Żyznej korzystają liczni kierowcy jadący z Krzekowa do Mierzyna oraz mieszkańcy 

Szczecina zmierzający do ulicy Żyznej i dalej Inspektowej, Jana, Modrej, Wroniej. Obecnie trwa 

intensywna zabudowa mieszkaniowa rejonów wymienionych ulic.  

Realizacji zadania wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich pieszych i rowerzystów 

korzystających z ulicy Żniwnej. Obecne rosnące z każdym rokiem natężenie ruchu  pojazdów i pieszych 

poruszających się po bardzo wąskiej jezdni w pełni uzasadniają pilną konieczność podjęcia działań. 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

Składowe części  zadania Koszt 

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych  

    decyzji administracyjnych.(pozwolenie na budowę) 

  15.000,- 

2. Realizacja robót budowlanych – nowy chodnik o dł. 200 mb 

    z ewentualną drogą dla rowerów wg dokumentacji projektowej. 

200.000,- 

3. Remont nawierzchni ulicy Żniwnej z regulacją spadków i studzienek  

    oraz oznakowanie poziome 

  80.000,- 

 

Łącznie: 295.000,- 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; 

b) zdjęcie/a dotyczące 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/

