
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.) 

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

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kupczyka przy Jeziorze Głębokie 

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

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

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

Odcinek drogi od Al. Wojska Polskiego do granic miasta przy poligonie, w kierunku na Wołczkowo. 

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

3. Opis zadania 

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

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

Należy wybudować chodnik dla pieszych i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Kupczyka będące przedłużeniem traktu 

pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Wojska Polskiego. Zadanie jest zgodne z wieloma zadaniami i kompetencjami Miasta. 

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

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.) 

Celem jest: 

- poprawa bezpieczeństwa na tej drodze, w szczególności pieszych i rowerzystów, ale także kierowców którzy 

poruszają się ulicą Kupczyka.  

- rozwój turystyki rowerowej szlakiem w kierunku Dobra, Bartoszewo 
 

Ten 2-kilometrowy odcinek przy jest bardzo uczęszczany przez mieszkańców aktywnie spędzających czas nad 

Jeziorem Głębokie. Obecnie spacerowicze, biegacze okrążający jezioro, jak również rowerzyści, kolarze oraz osoby 

idące w kierunku Wołczkowa są o centymetry omijani przez jadące samochody. Nie ma tam żadnego pobocza przy 

drodze, szybko jadące samochody są niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów, szczególnie po zmroku.  

Szczególnie niebezpieczny jest pierwszy 1-kilometrowy odcinek od skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego do 

poprzecznej drogi czołgowej, po którym piesi „spacerują” skracając sobie drogę przy ogrodzeniu kąpieliska do miejsc 

biwakowych. Dzieje się tak zarówno w lecie jak i w zimie. Ponadto obecnie rowerzyści obawiający się jazdy po ul. 

Kupczyka (gdzie samochody jadą z prędkością 100km/h) jeżdżą w kierunku poligonu, Wołczkowa, Parku Leśnego 

Głębokie, Bartoszowa drogami leśnymi z dużymi prędkościami, przemykając się między pieszymi. 
 

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Kupczyka byłaby uzupełnieniem tras turystycznych w rejonie lasów Jeziora 

Głębokie i znaczącą inspiracją do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Szczególnie widać to po grupach osób 

starszych spacerujących z kijkami biegowymi, obecnie niestety po uczęszczanej drodze publicznej. Doskonałym 

przykładem poprawy bezpieczeństwa oraz wygody pieszych i rowerzystów jest ścieżka, która w tamtym rejonie 

biegnie przez Pilchowo aż do Tanowa. Proponowana ścieżka byłaby naturalnym przedłużeniem ścieżki z Centrum. 

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

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

Wszyscy mieszkańcy Szczecina (nie jest to droga lokalna): 

- osoby aktywnie wypoczywający w okolicach Jeziora Głębokie: spacerowicze, rowerzyści, biegacze, 

- osoby starsze uprawiające nornic walking wokół Jeziora Głębokie 

- rowerzyści i kolarze zwiedzający trasy turystyczne w kierunku Dobrej, lasów Bartoszewa, Parku Leśnego Głębokie 

- pośrednio: kierowcy pojazdów jadących na trasie Szczecin-Dobra 

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

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

 

Szacowany koszt: około 1 500 000 zł  (oszacowane na podstawie przykładów zadań inwestycyjnych zrealizowanych 

w Gminie Miasto Szczecin w latach 2011 - 2012  (pozycja 34). Projekt może być zrealizowany w ciągu roku. 

 



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kupczyka przy 
Jeziorze Głębokie 

 
1 500 000 zł 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

                                Łącznie: 1 500 000  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;  

 

 
 

 

 



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/

