
 

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.) 

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 

i niezbędnych uzgodnień na budowę linii tramwajowej na dzielnice Warszewo w Szczecinie 

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

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

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

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

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Projekt dotyczy zaprojektowania linii tramwajowej na dzielnice Warszewo zgodnej z przebiegiem określonym 

Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego tj. ulicami Krasińskiego, Przyjaciół Żołnierza i Trasą 

Północną do pętli w okolicach ul. Łącznej i 

Wkrzańskiej…………………………………………………………………………………..……………………

…………… 

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

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

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

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Zadanie polega na wykonaniu projektu technicznego i pozyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień 

potrzebnych do rozpoczęcia budowy linii tramwajowej na dzielnice Warszewo w 

Szczecinie.…...……………………………………………………………………………………………………..

.………… 

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

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

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

 
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.) 

Zgłoszeniem tego zadania chce zwrócić uwagę na problem jakim jest konieczność przygotowania dokumentacji 

projektowej na budowę linii tramwajowej na Warszewo w celu jej realizacji w kolejnej perspektywie unijnej – w 

latach 2015 – 2020. Realizacja inwestycji będzie w zasięgu finansowych możliwości miasta dzięki funduszom z 

Unii Europejskiej. Warszewo jest najdynamiczniej rozwijającą się dzielnicą mieszkaniową w Szczecinie. 

Istniejący układ drogowy jest niewydolny, jest to druga po prawobrzeżu tak duża dzielnica nie posiadająca 

komunikacji szynowej. Budowa linii tramwajowej da mieszkańcom punktualny i niezawodny dojazd do centrum, 

zachęcając tym samym do zaprzestania codziennych podróży z i do pracy samochodem. Jeśli mieszkańcy 

zdecydują o wykonaniu projektu takiej inwestycji miasto powinno uszanować wolę mieszkańców i nadać 

inwestycji większy priorytet uwzględniając ją między innymi w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, a także 

zarezerwować środki na realizację do roku 2020. Bez przystąpienia do prac projektowych w najbliższych latach 

budowa połączenia tramwajowego z Warszewem nie będzie możliwa w latach 2015-

2020.…………………………………………………………………………………………………………………

…… 



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

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

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

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Mieszkańcy Miasta 

Szczecin………………………………………………………………………………………..………….………

………… 

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

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

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Program funkcjonalno- użytkowy 200 000 

2. Projekt budowlany 1 500 000 

3. Koszty postępowań przetargowych i pozostałych uzgodnień i pozwoleń 200 000 

4.  

5.  

 

Łącznie: 1 900 000……………………………… 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) 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 

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/

