
 

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 parkingu osiedlowego (oraz wspomagającego Muzeum Techniki i Komunikacji) w kwartale ulic 

Niemierzyńska - Krasińskiego – Zamoyskiego – Lenartowicza w Szczecinie 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Działki gruntu stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin: 14/13 i 45/4 z obrębu 1002 Szczecin Śródmieście  

o łącznej powierzchni 2969 m2. 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Utworzenie parkingu osiedlowego, z którego korzystać będą również coraz liczniej odwiedzający Muzeum 

Techniki i Komunikacji mieszkańcy miasta i turyści wymaga przeprowadzenia jego budowy praktycznie od 

podstaw. W chwili obecnej działka objęte zadaniem nie jest w żaden sposób zagospodarowana i stanowi bardzo 

nierówne, nieutwardzone klepisko (patrz załączona dokumentacja fotograficzna).  Jej nawierzchnia pogarsza się 

po każdych większych opadach deszczu czy sezonie zimowym stanowiąc istotne zagrożenie dla przechodniów 

oraz poruszających się po niej samochodów. Stworzenie parkingu wymaga przeprowadzenie prac związanych z 

ogólnym uporządkowaniem terenu, w tym zieleni oraz budową miejsc parkingowych o powierzchni ekologicznie 

czynnej (przepuszczalnych dla wody opadowej).  
 

 
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.) 

 

Po przebudowie ul. Niemierzyńskiej w tym rejonie miasta występuje duży deficyt miejsc parkingowych. Wiele 

samochodów parkuje na ul. Niemierzyńskiej zajmując cały jeden pas ruchu od ul. Krasińskiego do  

ul. Lenartowicza. Ponadto w pobliżu funkcjonuje Muzeum Techniki i Komunikacji, które nie posiada parkingu 

do obsługi zwiedzających. Obecnie jest to jedyny w okolicy teren stanowiący własność miasta, który zgodnie  

z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony jest pod parking.  

 

Zrealizowanie tam miejsc parkingowych spowodowałoby przynajmniej częściowe rozwiązanie deficytu miejsc 

parkingowych jak i odblokowanie ul. Niemierzyńskiej z parkujących tam (wbrew przepisom) samochodów. 

 

Podkreślenie wymaga również fakt, że obecny tragiczny stan przedmiotowej działki należącej do Gminy Miasta 

Szczecin, bardzo mocno kontrastuje z otoczeniem, które po przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycjach 

zarówno miejskich (utworzenie MTiK, Parku Naukowo Technologicznego, remont ulicy Niemierzyńskiej), jak  

i prywatnych (modernizacja zabudowy mieszkaniowej i zagospodarowanie terenów należących do wspólnot  

i spółdzielni mieszkaniowych) stanowi coraz bardziej atrakcyjną przestrzeń miejską. Jest to szczególnie ważne 

gdyż ten obszar miasta jest wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji jako obszar zdegradowany 

wymagający działań w zakresie rehabilitacji infrastruktury, jak i ożywienia społeczno-gospodarczego. 

Zagospodarowanie działki objętej zadaniem w sposób odpowiadający współczesnym standardom na pewno 

przyczyni się do podniesienie atrakcyjności tej części miasta, tj. osiedla Niebuszewo – Bolinko.  

 

 
 



5. Beneficjenci zadania 

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

 

Mieszkańcy ulic Niemierzyńskiej, Lenartowicza, Zamoyskiego, Krasińskiego oraz mieszkańcy i turyści 

odwiedzający Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.  

 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Uporządkowanie terenu, korekta zieleni 10,000,- 

2. Wykonanie miejsc parkingowych 300,000,- 

3.    Budowa bezpiecznego zjazdu 10.000,- 

 

Łącznie:  320,000  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) 

…Listy podpisów mieszkańców popierających przedmiotowe zadanie ……… 
 

 
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. 
 

tak 

tak 

 
 
 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/

