
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.) 

Remont głównego ciągu komunikacyjnego w Parku Kasprowicza na odcinku od pomnika Czynu Polaków do ul. 

Zaleskiego wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Zaleskiego. 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

projektu.) 

Alejka Parku Kasprowicza na odcinku od pomnika Czynu Polaków do ul. Zaleskiego. 

 

 

3. Opis zadania 
(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania.) 

W ramach proponowanego zadania planuje się remont nawierzchni głównej alejki Parku Kasprowicza na odcinku 

pomiędzy Pomnikiem Czynu Polaków, poprzez Teatr Letni, aż do ul. Zaleskiego. Dodatkowo na ul. Zaleskiego 

planuje się przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów poprzez jego wyniesienie 

ponad poziom jezdni. 

 

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.) 

Główny ciąg komunikacyjny w Parku Kasprowicza jest w bardzo złym stanie technicznym, który zagraża 

bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów, utrudnia przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. Można 

zaobserwować duże wystające kamienie, dziury i wyrwy, wystające kawałki asfaltu będące przeszkodą w 

poruszaniu się rowerom i wózkom, niebezpieczne dla biegających dzieci. Jasne Błonia są od lat najpopularniejszym 

miejscem wypoczynku i rekreacji dla szczecinian niezależnie od pory roku. Cześć Parku Kasprowicza objęta 

projektem jest również popularnym miejscem rekreacji, a remont nawierzchni niewątpliwie podniesie jego walory 

oraz ułatwi komunikację przez ten odcinek. Remont ułatwi i uprzyjemni spędzanie czasu na świeżym powietrzu, 

poprawi dostęp mieszkańców do Ogrodu Różanego i Teatru Letniego. W przypadku rowerzystów istotne jest, że 

obszar projektu znajduje się na głównej i najbardziej uczęszczanej trasie komunikacyjnym miasta, służącym celom 

transportowym i rekreacyjnym. Trasa ta łączy wiele dzielnic z centrum, nie tylko te leżące przy trasie ale również 

położone wzdłuż obwodnicy środmiejskiej. Wyniesione przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów 

przyczynią się zaś do poprawy bezpieczeństwa na tej obleganej trasie. Ulica Zaleskiego służy obecnie za 

przedłużenie obwodnicy śródmiejskiej, tworzące się w tym miejscu korki ograniczają widoczność na przejściu a 

poza godzinami szczytu kierowcy rozwijają niebezpieczne prędkości. 

 

 5. Beneficjenci zadania 

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

Beneficjentami zadania będą następujące grupy mieszkańców: 



- osoby spacerujące po parku, w tym rodziny z dziećmi w wózkach; 

- osoby niepełnosprawne; 

- osoby przemieszczające się do pracy, szkoły i innych celów przez park; 

- rowerzyści przemieszczający się w celach komunikacyjnych; 

- rowerzyści przemieszczający się w celach transportowych; 

- osoby udające się do Teatru Letniego na wydarzenia kulturalne; 

- turyści piesi i rowerowi. 

 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Wykonanie projektu budowlanego dla wyniesionego przejścia dla 

pieszych i przejazdu dla rowerzystów. 
4 000 zł 

2. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla 

rowerzystów. 
20 000 zł 

3. Remont nawierzchni. 200 000 zł  

4  

5  

 

 

Łącznie: 224 000 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 – 12 sztuk; 

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 

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

