
 

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.) 

 
Zagospodarowanie i modernizacja podwórka - wejście od ul. Pocztowej 11. Kwartał ulic Pocztowej 9,10,11, ulicy 

Jagiellońskiej 73, Bohaterów Warszawy 103, 104, 105, oraz Ściegiennego 10,11. 

 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Wejście do podwórka od ulicy Pocztowej 11. Podwórko otaczają oficyny od ulicy Pocztowej 9,10,11, od ulicy 

Jagiellońskiej 73, Bohaterów Warszawy 103, 104, 105, oraz Ściegiennego 10,11. 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Teren podwórka jest obszerny więc należałoby go przygotować do posadzenia nowej „bujnej” trawy, pozostałości 

po starej  trawie usunąć i wyrównać podłoże pod nową trawę. Jednocześnie zlikwidować wysoki murek 

ogradzający podwórko i płyty kamienne na środku podwórka a część tego podłoża zagospodarować małą 

piaskownicą, zjeżdżalnią i huśtawką co przykładowo powinno być odgrodzone krzewami nisko rosnącymi dla 

zapewnienia komfortu dzieciakom. W miejsce puste zasadzić drzewo, które dodaje „intymnej” atmosfery. 

Efektowne byłoby wydzielenie kilku zagajników z krzewami i kwiatami odgrodzonymi w trawie małymi 

murkami. Całość wykończyć dwiema ławeczkami i wmurować po jednym śmietniku na odpady oraz na odchody 

po zwierzętach. 
 

 
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.) 
 

W najbliższej okolicy nie ma żadnego terenu zielonego na którym mieszkańcy danego kwartału mogliby 

pospacerować, czy też przyjść ze swoimi pociechami ku ich uciesze piaskownicą, zjeżdżalnią nie wspominając już 

o huśtawce. Zagospodarowanie tego podwórka nową trawą, krzewami i drzewami pozwoliłoby na wyplenienie 

dotychczasowego chaosu panującego w tym miejscu i zastąpienie tego nawiązaniem bliższych więzi z sąsiadami. 

Do tej pory podwórko niczemu nie służy tylko marnieje w oczach, a widok z okien powinien cieszyć sąsiadów i 

zachęcać do wyjścia z domów. Mieszka tutaj także dużo starszych osób którym potrzebny jest spokój i wyjście na 

świeże powietrze a do tej pory nie mają nawet ławeczki żeby przysiąść na świeżym powietrzu. Nie wspominając o 

małych dzieciach które nie mają gdzie się bawić a na obecnym podwórku tylko wspinają się po drzewach, murkach 

i rozrzucają śmieci po całym terenie.   
 

 
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 
 
Mieszkańcy kwartału ulic Pocztowa 9,10,11, Jagiellońska 74, Bohaterów Warszawy 103,104,105, oraz 
Ściegiennego 10,11. Wszyscy mieszkańcy zarówno bloków frontowych jak i oficyn które otaczają dany teren a 
także mieszkańcy pobliskich kamiennic.  
 
 



 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 

 

 

 

  

Łącznie: 37 000 zł 
 

 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 
 

 

 

 

 

 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Teren zielony (przygotowanie terenu, posianie trawy, jedno drzewo, 

zagajniki z krzewami i kwiatami, mała piaskownica, huśtawka, ślizgawka) 

35 000 zł 

2. Dwie ławeczki + śmietniki 2000 zł 

3.  

4.  

5.  

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

  

  



 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) 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. 
 

+ 

+ 

 

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

