
 

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.) 

 

“Modernizacja torowiska na Al. Wyzwolenia, na odcinku od Placu Rodła do Placu Żołnierza Polskiego” 
 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

lokalizację  projektu.) 

 

Al. Wyzwolenia, na odcinku od Placu Rodła do Placu Żołnierza Polskiego 
 
 

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Zadanie pn. “Modernizacja torowiska na Al. Wyzwolenia na odcinku od Placu Rodła do Placu Żołnierza 

Polskiego” swoim zakresem obejmuje: 

 Wymianę torowiska (dwie nitki) na odcinku Plac Żołnierza Polskiego do Placu Rodła z modernizacją 

Placu Rodła 

 

W ramach modernizacji torowiska zostanie wykonana: 

 wymiana torowiska tramwajowego w pasie zieleni z tworzywa izolującego hałas , przystanków 

tramwajowych, zieleni drogowej 

 przebudowa sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej 

 
 
 

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 zadania jest stworzenie warunków do podniesienia atrakcyjności komunikacji publicznej w 

centrum miasta Szczecina oraz poprawa stanu technicznego torowiska na tym odcinku. Aktualnie tory są w 

bardzo złym stanie. Szyny są powyginane co powoduje dyskomfort podróży, stwarza niebezpieczeństwo urazu 

pasażera, a także możliwość uszkodzenia tramwaju. Zły stan torowiska powoduje również nadmierny hałas, co 

może być dolegliwe dla okolicznych mieszkańców, a także innych osób przebywających w pobliżu torowiska 

(liczni w tym miejscu przechodnie, turyści, pracownicy okolicznych sklepów i punktów usługowych). 
 
 

5. Beneficjenci zadania 

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

 

Wszyscy mieszkańcy Szczecina, w szczególności osoby korzystające z komunikacji miejskiej w obrębie 

Śródmieścia oraz mieszkańcy okolic Al. Wyzwolenia. 
 
 

 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Koszty przygotowania dokumentacji projektowej 
100.000,00 

2. Roboty budowlane  
4.000.000,00 

3. Nadzór inwestorski 
250.000,00 

 

Łącznie: 4.350.000,00 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/

