
 

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.) 

 

Utwardzenie i odwodnienie ulicy Regatowej 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Teren zlokalizowany na osiedlu Kijewko, odcinek ulicy regatowej na długości od skrzyżowania z ul. Agnieszki 

do transformatora (ok. 260 m). Obręb 4159. 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Wytyczenie geodezyjne jezdni, wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenie nawierzchni drogi oraz 

chodników materiałem bitumicznym lub kostką brukową.  

 
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.) 

Głównym celem jest poprawa walorów komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu w ramach osiedla Kijewko 

oraz skomunikowanie obszaru z miastem. Na dzień dzisiejszy omawiany teren w okresie jesienno – zimowo - 

wiosennym jest nieprzejezdny, uniemożliwiając dostęp jakichkolwiek służb ratunkowych i środków komunikacji. 

Prowadzone od lat przez użytkowników drogi prace naprawcze są bezskuteczne ze względu na spływające z 

wniesienia wody z opadowe, które po paru ulewach zmywają utwardzoną nawierzchnię. W okresie letnim 

każdego dnia drogą przejeżdża kilkaset aut osobowych, bowiem szlak służy za dojazd do terenów rekreacyjnych 

i mieszkalnych. Obecny stan dróg na omawianym obszarze pozwala na bezproblemowy i bezpieczny przejazd 

jedynie autom terenowym, w przypadku aut osobowych jest wielce ryzykowny. Należy nadmienić, że jest to 

również dość ruchliwy ciąg wędrówek pieszych i rowerowych, jednakże obecnie droga jest na tyle wąska, że bez 

zejścia na krawędź rowu nie ma możliwości bezpiecznego mijania i wymijania osób/jednośladów a tym bardziej 

aut. Zapewnienie dostępu drogowego do wyżej wymienionego terenu pozwoli na swobodny dostęp do terenów 

rekreacyjnych szczecinianom, uwolni tereny inwestycyjne a mieszkańcom osiedla zapewni bezpieczną 

komunikację z miastem. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Mieszkańcy okolicznych osiedli (Bukowe, Słoneczne, Kijewo oraz Centrum Szczecina) korzystający 

rekreacyjnie z terenów zielonych Puszczy Bukowej, turyści, właściciele kilkuset ogrodów rekreacyjnych 

zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu, mieszkańcy osiedla Kijewko i ww. ulicy. 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Wytyczenie geodezyjne drogi   1 000,00 

2. Przygotowanie podłoża    40 000,00 

3. Wykonanie odwodnienia ulicy   50 000,00 

4. Wykonanie nawierzchni drogi i chodników   75 000,00 

5.  

 

Łącznie: 166 000,00  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. 
 

X 

X 

 

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

