
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.) 
Przeprawa nad zmodernizowaną ulicą Struga oraz przywrócenie przystanku autobusowego  

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

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

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

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Zgłoszony projekt dotyczy przeprawy pieszej zlokalizowanej nad lub pod zmodernizowaną ul. Struga w 

Szczecinie na wysokości sklepów REAL i OUTLET  umożliwiającej przejście mieszkańcom m.in. do swoich 

miejsc pracy. Ponadto wskazane jest również ulokowanie przystanku autobusowego linii 73Z , 79 oraz G bliżej 

wymienionych placówek handlowych, aby ułatwić życie niezmotoryzowanym mieszkańcom pobliskich osiedli. 

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

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

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

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Głównym działaniem  ma być budowa  pieszej przeprawy  łączącej obydwie strony ul. Struga na wysokości 

sklepów REAL i OUTLET, która przywróci dostęp do placówek handlowych i miejsc pracy. Następnie należy 

przesunąć przystanek autobusowy linii 73Z, 79 kierunek Jezierzyce oraz G vis a vis sklepu REAL obok 

wybudowanej przeprawy. 

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

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

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

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

 
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.) 

Przebudowa ul Struga spowodowała, iż kierowcom dzisiaj jeździ się pięknie, szybko, łatwo i przyjemnie, 

natomiast mieszkańcom niezmotoryzowanym odcięto możliwość przedostania się do pobliskich placówek 

handlowych i zakładów pracy, zmuszając ich do pokonywania kilometrów nierzadko z zakupami, gdyż najbliższa 

przeprawa na tzw. drugą stronę znajduje się na wysokości ul. Wiosennej. Ponadto zaplanowany  przystanek 

autobusowy między garażami a PIZZA HUT jest zbyt oddalony od  wspominanych już wyżej obiektów 

handlowych i nie służy nikomu. 

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

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

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

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

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Realizując powyższe zadania skorzystają wszyscy niezmotoryzowani mieszkańcy Szczecina wybierający się na 

zakupy w ten rejon, a przede wszystkim mieszkańcy Osiedli  Kijewo, Jezierzyce, Zdunowo, Sławociesze,  



Wielgowo,  Płonia, Majowe, ludzie starsi, schorowani, dla których pokonanie takich odległości, jakie są teraz po 

przebudowie ul. Struga,  stało się barierą nie do 

pokonania.………………………………………………………………………………………..………….……

…………… 

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

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

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 

Dla mieszkańców Osiedli Kijewo, Jezierzyce, Zdunowo, Sławociesze,  Wielgowo,  Płonia, Majowe i okolice - 

bezcenne



 

Składowe części  zadania Koszt 

1Przeprawa nad lub pod ul. Struga 1.000000 

2.Przeniesienie przystanku autobusowego w linii 73Z, 79 i G 50.000 

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: ………bezcenne……………………… 

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 
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/


 

 


