
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 
1. Tytuł zadania 

Zielony Szczecin – 1000 drzew dla Szczecina 
 
 
 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 
 

Projekt przewidziany jest do realizacji na terenie całego Szczecina w proporcjach po 250 na 

każdą dzielnicę: 

 

-Śródmieście 

-Zachód 

-Północ 

-Prawobrzeże  
 
 
 
3. Opis zadania 
 

Miasto Szczecin przy współpracy lokalnych instytucji oraz szkól zasadzi 1000 drzew. 

Szczegółowe miejsca gdzie zostaną posadzone drzewa, zostaną wyłonione przez jednostki 

miejskie przy konsultacji z Radami Osiedla. W akcję mógłby się włączyć każdy mieszkaniec, 

dostając możliwość zasadzenia własnego drzewa. 

 
 
4.Uzasadnienie zadania 
 

Projekt wzorowany jest na akcji realizowanej w Nowym Jorku, której celem jest posadzenie 

miliona drzew w pięciu dzielnicach Nowego Jorku w ciągu dekady. Kierując się nowojorskim 

przykładem, założony cel projektu miałby zostać zrealizowany na drodze szeroko zakrojonej 

akcji, w której uczestniczyłoby miasto, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Zyskiem dla miasta byłaby 

większa liczba posadzonych drzew, poprawa jakości życia w Szczecinie, zwiększenie zakresu 

aktywności mieszkańców i troski o zieleń w Szczecinie, promocja Szczecina jako jednego z 

najbardziej zielonych miast w Polsce. 

 
 
5. Beneficjenci zadania 
 
Na realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Szczecina, a także wszystkie inne osoby 

przybywające do Szczecina.  



6. Szacunkowe koszty zadania 
 

 

Łącznie: 600 tys. 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. 

 
 
 

Składowe części  zadania Koszt 

 1. zakup 1000 drzew 300 tys.  

 2. zakup ziemi do drze, systemów nawadniania, osłon, 

palików, siatek, kory, nawozów 

 

 

 

 350 tys. 

 

 

 

 

3. rozwiezienie drzew do miejsc nasadzenia 10 tys.  

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

