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Formularz projektu

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Formularz można wypełnić w wersji papierowej długopisem lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej
sbo.szczecin.eu.

Na jednym formularzu można zgłosić tylko jeden projekt.

Aby przesłać do Urzędu Miasta Szczecin formularz projektu wypełniony drogą elektroniczną proszę postępować
zgodnie z poleceniami widocznymi w aplikacji do składnia projektów SBO, dostępnej na stronie internetowej
sbo.szczecin.eu.

Aby dostarczyć do Urzędu Miasta Szczecin formularz w wersji papierowej należy złożyć go w terminie od 1 czerwca
2020 r. od godz. 9.00, do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 15.30, w Kancelarii:
1) Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1,
2) Biura Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40.

1. DANE KONTAKTOWE

Uwaga: w przypadku niewyrażenia zgód obowiązkowych przez liderkę lub lidera i ewentualnych
współautorów zadania wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

1. Imię i nazwisko liderki lub lidera:
Kontakt e-mail lub telefon:
(pełne dane kontaktowe tylko do wiadomości Urzędu Miasta Szczecin)

Proszę wskazać poniżej (niewłaściwe skreślić), która forma kontaktu i wybrany kontakt (odpowiednio numer telefonu
albo adres e-mail) będzie publikowana na stronie internetowej sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje), zgodnie z Regulaminem SBO (§ 12.
ust. 13):

numer telefonu
adres e-mail

Wybór co najmniej jednej formy kontaktu jest obowiązkowy

Zgody obowiązkowe:
Wyrażam zgodę* na:

xx
udostępnienie mojego imienia, nazwiska oraz wskazanej formy kontaktu wraz z wybranym kontaktem
(odpowiednio numerem telefonu albo adresem e-mail) jako liderki lub lidera propozycji zadania do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2021 na stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

xx

przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, na podstawie
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych* w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, w tym zamieszczenie przesłanego
formularza projektu na stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje)



xx

Oświadczam, że załączniki do formularza projektu zostały zanonimizowane pod kątem ochrony danych osobowych.
Ponadto oświadczam, że posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim poprzez publikację na
stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
(konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje), a ich publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich,
w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu oraz prawa do wizerunku

xx
W przypadku jeśli w wyniku głosowania przez mieszkańców Szczecina przesłany przeze mnie projekt zostanie
skierowany do realizacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostki organizacyjne
Gminy Miasto Szczecin zaangażowane w realizację zwycięskiego projektu

Zgoda nieobowiązkowa:

xx
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin,
na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych* w celu przeprowadzenia
ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
* Zgodnie z zasadami wynikającymi z przetwarzania danych osobowych, o których mowa w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

UWAGA!
Proszę wypełnić poniższe pola wyłącznie, jeśli autor projektu jest niepełnoletni

..................................................................................
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (rodzica lub opiekuna prawnego) oraz liderki/lidera
nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin,
na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych* w celu przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, w tym zamieszczenie
przesłanego formularza projektu na stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

..................................................................................
/własnoręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

xx Oświadczam, że zapoznałam/-em się z poniższą informacją:

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w
Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; Infolinia urzędu 914245000.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 914245702, e-mail:iod@um.szczecin.pl. Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w
sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada
i nie udziela informacji dotyczących rozpatrzenia SBO 2022.
3. Pani/Pana i dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych
konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz w celu
przeprowadzenia ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok, a także dla celów archiwalnych
w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa./154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26
marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzana Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2437).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: Pani/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Uchwała Nr
V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2437).
5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem rozpatrzenia Pani/Pana zadania do SBO 2022.



6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów działających na zlecenie administratora danych, np. podmiotu
świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych oraz podmiotu
przetwarzającego dane osobowe w imieniu Administratora tj. firma dostarczająca usługę udostępnienia
elektronicznego systemu internetowego do kompleksowej obsługi Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok
2022, a poza tym członkom Zespołu Opiniującego oraz Zespołu Odwoławczego, o których mowa w Uchwale NR V
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania naboru projektów, ich weryfikacji oraz
głosowania mieszkańców, a w przypadku projektów wybranych do realizacji przez okres niezbędny do wykonania
zadania, następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków
archiwizacyjnych. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane.
9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 6, odbywa się na podstawie odrębnej
umowy zawartej na piśmie.
12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pana iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” danych, o
którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym momencie wycofana poprzez kontakt za pomocą
poczty e-mail z Biurem Dialogu Obywatelskiego bdo@um.szczecin.pl.

* Na podstawie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowane w Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
dnia 2016.05.04, sprostowanie opublikowane w Dz.U.UE.L.2018.127.2 z dnia 2018.05.23.

2. TYTUŁ PROJEKTU
Tytuł projektu powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być
realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - BUDKI LĘGOWYCH DLA JERZYKÓW, PTAKÓW DZIUPLAKÓW. KARMNIKI DLA PTAKÓW
ZIMUJĄCYCH,DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH.
Uwaga: rubrykę należy wypełnić czytelnie wielkimi literami. Podany tytuł zadania będzie obowiązywał na
liście do głosowania.

3. CHARAKTER PROJEKTU
W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 można składać propozycje projektów o charakterze:
- ogólnomiejskim, przez co rozumie się realizację projektu odpowiadającego na potrzeby mieszkańców więcej niż
jednego obszaru lokalnego lub kiedy miejsce realizacji projektu nie jest przypisane do jednego obszaru lokalnego
Szczecina,
- lokalnym, przez co rozumie się realizację projektu odpowiadającego na potrzeby mieszkańców jednego lub kilku
osiedli łącznie, zgodnie z załączonym zestawieniem obszarów lokalnych.

Proszę wybrać jedną z podanych poniżej propozycji

Projekt ogólnomiejski
Jeśli dotyczy, w rubryce obok proszę postawić znak X



Projekt lokalny
Jeśli dotyczy, w rubryce obok proszę podać numer obszaru lokalnego
zgodnie z załączonym zestawieniem dla obszarów lokalnych.
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Kategoria projektu
Wskaż kategorie, do której projekt powinien należeć: np. zabytki,
ekologia, sport, kultura, sprawy społeczne, zdrowie, transport,
rekreacja, infrastruktura, zielone, oświata, pozostałe.

Ekologia

4. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Proszę określić miejsce lub obszar, na którym realizowane będzie projekt.
Jeśli projekt ma charakter inwestycyjny proszę podać nazwę ulicy, numer budynku i numer działki.
Jeśli projekt ma charakter nieinwestycyjny proszę podać nazwę ulicy, numer budynku lub inne dane pozwalające na
zlokalizowanie planowanego projektu.
Projekt dostępny na całym terenie Gminy Miasto Szczecin.

5. CEL PROJEKTU
Proszę określić jaka zmiana w otoczeniu zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu.
BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW SĄ EKOLOGICZNĄ ALTERNATYWĄ DLA ODKOMARZANIA MIASTA. Stosowanie oprysków
przeciw uciążliwym owadom jest kosztowne, szkodliwe dla zdrowia ludzi i nieefektywne, dlatego w walce z owadami
warto postawić na jerzyki. W wielu miejscach są one na skraju wyginięcia. Problem ten jest tym bardziej ważny, że
ptaki te pełnią ważną rolę ekologiczną: zjadają ogromne ilości owadów. Pojedynczy jerzyk chwyta dziennie około 20
000 owadów latających. Jerzyki nazywane są zabójcami komarów. W ciągu 3-4 miesięcy przebywania w Polsce
pojedynczy jerzyk schwyta około 2,5 miliona latających owadów! Komary i meszki coraz bardziej nam dokuczają,
dlatego za wszelką cenę musimy zachować jerzyki w naszym otoczeniu. Dlaczego budki a nie wieże dla jerzyków ?
Wieże to przede wszystkim bardzo duży koszt około 20 - 30 tyś zł i niewielka ilość budek lęgowych narażonych latem
na przegrzanie. Wieże niestety są także bardzo często ignorowane przez ptaki. Wieszając100 budek lęgowych mamy
możliwość zwiększenia obszaru na jakim będą polować jerzyki. WZROST POPULACJI PTAKÓW MIEJSKICH
(DZIUPLAKÓW)Budki lęgowe zastępują dziuplakom naturalne dziuple starych drzew, ubytki w elewacjach, szczelin nie
wyremontowanych budynków. Ptaki należące do dziuplaków poszukują miejsc bezpiecznych i z każdej strony
otoczonych swoistą ścianką. Tam czują się dobrze i mają pewność, że ich lęgom nic nie grozi. Lasy miejskie i parki czy
skwery podlegają pielęgnacji, między innymi na wycince starych i spróchniałych egzemplarzy drzew a to właśnie w
nich najwygodniej wykuwa się dziuple. Tymczasem ulubione miejsca wyprowadzania lęgów znikają w zastraszającym
tempie. Zachodzi potrzeba intensywnej kompensacji przyrodniczej w postaci wieszania wielu budek lęgowych.
Wieszanie budek lęgowych w zamian za utracone gniazda (dziuple) powinna być tak samo bezpieczna dla ptaków jak
niegdyś nimi były stropodachy naszych bloków wybrane przez nasze ptaki na swoje siedliska. KARMNIKI, POMÓŻMY
ZIMUJĄCYM PTAKOM Większość ptaków miejskich zimujących w Polsce w okresie letnim żywi się wszelkiego rodzaju
owadami których jest w tym okresie pod dostatkiem, natomiast w okresie zimowym przechodzą na pokarm roślinny.
Mimo że przez ostatnie lata zimy są łagodne należy ptaki miejskie dokarmiać w związku z malejącą populacją.
Dokarmianie pozwoli przetrwać również tym słabszym. Zimowe dokarmianie ptaków pozwoli zmniejszyć konkurencję
pokarmową która ma wpływ na liczebność, zagęszczenie i rozmieszczenie populacji. Głównymi zagrożeniami populacji
ptaków miejskich są: ubożenie siedlisk przyrodniczych, zmniejszenie bazy pokarmowej, bezpośrednie działania
człowieka. DLACZEGO WIĘKSZOŚĆ PTAKÓW PODLEGA OCHRONIE GATUNKOWEJ ?Ptaki chronimy po pierwsze dlatego,
że są rzadkie, a po drugie dlatego, że są pożyteczne, w wielu miejscach wręcz niezbędne. Jest jeszcze jeden aspekt,
mianowicie taki, że ludzie w zasadzie nie liczą się z czymś, co nie jest chronione, a do tego jest liczne. To ludzkie
nastawienie może się okazać dla ptaków bardzo niebezpieczne, kiedy się okaże, że mamy do czynienia z konfliktem
interesów.

DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH, To proste działania, którymi możemy przyczynić się do ochrony owadów
zapylających od zawsze jednych z najważniejszych części ekosystemu, a także wskaźników jakości środowiska. Wiele
gatunków owadów jest sprzymierzeńcem człowieka. Błonkówki, chrząszcze, muchówki i motyle zwabiane do kwiatów
przyczyniają się do ich zapylania, w umiarkowanej strefie klimatycznej owady zapylają aż 80% gatunków roślin. Dzięki
temu co roku możemy cieszyć się roślinami w naszym otoczeniu. Działalność owadów jest niezbędna w środowisku
naturalnym do zachowania równowagi i utrzymania różnorodności biologicznej. Ponadto, wyginięcie jednej z grup
zwierząt zapylających spowodowałoby wyginięcie pewnych gatunków roślin, które są przez nie zapylane, np.:
wyginięcie trzmieli spowodowałaby wyginięcie tojadów oraz koniczyny czerwonej.



6. OPIS PROJEKTU
Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją projektu.
Wykonanie 100 budek lęgowych dla jerzyków zgodnie z wymogami (materiał, wielkość w załącznikach) Budka
powinna być powieszona na wysokości nie mniejszej niż 6 m nad ziemią od strony wschodniej, północnej, północno-
wschodniej lub północno-zachodniej –nie wieszamy jej po stronie zachodniej i południowej ze względu zbyt duże
nagrzewanie przez słońce. Krawędzie otworu wlotowego budki muszą być w miarę gładkie, jednak nie może tam być
żadnych zadziorów, odstających drzazg i elementów, które narażałyby wchodzącego jerzyka na poranienie się.
Wewnątrz budki powinny być zamontowane (2-3 szt.) wewnętrzne listewki, które pomagają ptakom w
przemieszczaniu się wewnątrz budki umożliwiając ptakom bezpieczne dotarcie do jajek, a młodym łatwe wspięcie się
do wyjścia z gniazda. Aby woda nie dostawała się do wewnątrz przez otwór wlotowy daszek powinien nieco wystawać
i być montowany z lekkim nachyleniem w stronę ścianki z otworem tzw. „anty gołąb”. Nie będzie potrzeby
budowy100 budek lęgowych na raz, mogą być wykonywane zgodnie z zapotrzebowaniem "zamówieniem".
Mieszkaniec zgłaszający chęć powieszenia budki (budek) lęgowej złoży stosowne zapotrzebowanie na ilość jaką
chciałby zagospodarować. Do budek będzie dołączona instrukcja montażu oraz płyta z dogłosami Jerzyków, powoduje
to szybszą akceptacją nowych miejsc lęgowych. Aby uniknąć nie pożądanych zachowań, po powieszeniu budek
lęgowych należy przedstawić dokumentację fotograficzną z krótkim opisem i adresem, będzie można losowo
przeprowadzić kontrolę. Budki lęgowe mogą być montowane samodzielnie, z rusztowania podczas
termomodernizacji(remontów) a także przy pomocy podnośnika koszowego. Najlepszym rozwiązaniem jest wieszanie
w miarę możliwości jak największej ilości budek lęgowych w jednej lokalizacji (cztery budki dla jerzyków obok siebie
następnie dwa, trzy metry odstępu i kolejne cztery budki dla jerzyków)Budki lęgowe dla jerzyków należy wykonać z
materiału wodoodpornego (płyta OSB wodoodporna) który przetrwa lata wisząc na elewacji. Jerzyki przyzwyczajają się
do swojego miejsca. Przy budowie karmików jest już pełna dowolność. Do budowy karmników i budek lęgowych
można zastosować materiał z recyklingu np: stare palety, odpady poprodukcyjne z tartaków, stolarni. Budki lęgowe
dla dziuplaków typu A, A1,B,D,E po uzgodnieniu z ornitologiem lokalizacji zostaną powieszone przez spółki miejskie. W
miejscach w których zawisną budki lęgowe w celu edukacyjnym należy zamontować tablice edukacyjne np
"Poznajemy ptaki" "Budki lęgowe dla ptaków" "Dokarmiamy ptaki", np: park Zieleniec przy jeziorku Słonecznym na
Gumieńcach, Cmentarz Centralny,

7. UZASADNIENIE PROJEKTU
Dlaczego warto zrealizować projekt?
Projekt jest ekologiczny, podnosi świadomość dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. Zwraca uwagę na
potrzebę pomocy ptakom. W tych rejonach miasta, gdzie latają, my, ludzie nie mamy zazwyczaj problemów z
owadami, bowiem żywią się złapanymi w powietrzu muchami, komarami czy meszkami. W naturze gnieżdżą się w
szczelinach skalnych, ale w miastach rolę tę pełnią wysokie domy i wgłębienia murów, otwory w stropodachach, czy
zakamarki budynków, które często są likwidowane. Przylatują do nas w maju z Afryki Południowej lub
Madagaskaru,kiedyś przylatywały w kwietniu na św. Jerzego - stąd ich nazwa. Są długowieczne - żyją około 20 lat,
WRACAJĄ ZAZWYCZAJ DO TYCH SAMYCH GNIAZD. Dlaczego budki a nie wieże dla jerzyków ? Wieże to przede
wszystkim bardzo duży koszt około 20 - 30 tyś zł i niewielka ilość budek lęgowych. Niestety są także bardzo często
ignorowane przez ptaki. Wieszając 100 budek lęgowych mamy możliwość zwiększenia obszaru na jakim będą polować
jerzyki. Liczebność jerzyków zmniejsza się. W niektórych rejonach Europy gatunek ten ma się bardzo źle. Przykładowo
liczebność jerzyka w dawnych Niemczech Wschodnich spadła od roku '90 aż o 57%. W Wielkiej Brytanii został on
umieszczony na liście gatunków o podwyższonym ryzyku wyginięcia. Przyczyną ginięcia jerzyków jest głównie
modernizacja budownictwa. Ptaki są masowo zabijane w czasie remontów, a te które przeżyją, nie mają dokąd
wrócić,bo miejsca w których się gnieździły, po remoncie przestały istnieć. Ocieplone budynki stają się gładkie,
pozbawione zakamarków i otworów w elewacji, nieprzyjazne dla ptasich lokatorów. Większość ptaków miejskich
zimujących w miastach w okresie letnim żywi się wszelkiego rodzaju owadami których jest po dostatkiem, natomiast
w okresie zimowym przechodzą na pokarm roślinny. Mimo że przez ostatnie lata zimy są łagodne należy ptaki
miejskie dokarmiać aby ułatwić im zimowanie. Dokarmianie zimą zmniejsza konkurencję pokarmową a co za tym idzie
czynnie przyczynia się do podniesienia liczebności ptaków. Głównymi zagrożeniami populacji ptaków miejskich są:
ubożenie siedlisk przyrodniczych, zmniejszenie bazy pokarmowej, dynamiczne zmiany struktury przestrzeni życia
ptaków, niszczenie i utrata miejsc lęgowych, bezpośrednie działania człowieka. W czasie remontów, przede wszystkim
termomodernizacji, ginie dużo ptaków gnieżdżących się NA budynkach. Mimo tego, że chroni je prawo, są
zamurowywane w gniazdach, giną zamykane w stropodachach, gdzie licznie gniazdują. Zapylanie roślin przez owady,
to jeden ze sposobów na zachowanie różnorodności biologicznej. Otoczenie, w którym na co dzień przebywamy
wpływa na nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, więzi społeczne, uspokaja, inspiruje i motywuje do
działania. Tworząc miejsca do życia owadów i chroniąc owady zapylające mamy realny wpływ na kształtowanie
krajobrazu – polskiego krajobrazu, którego owady razem z rodzimymi gatunkami roślin są nieodłącznym elementem.



8. OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ PROJEKTU
Proszę wskazać, czy projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina
Projekt będzie ogólnodostępny. Każdy mieszkaniec Gminy Szczecin który będzie chciał zamontować taką
budkę,karmnik na ścianie własnego domu, na balkonie mieszkania (po uzyskaniu zgody właściciela o ile taka zgoda
jest potrzebna) będzie mógł zgłosić się po taką budkę, karmnik.

9. ODBIORCY PROJEKTU
Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców Szczecina skorzystają z realizacji projektu.
Wszyscy mieszkańcy którzy będą chcieli pomóc ptakom, ponad to wszystkie szkoły, przedszkola chcące edukować
dzieci i młodzież. Budki lęgowe, karmniki będą mogły zawisnąć na budynkach prywatnych, użyteczności publicznej
oraz terenach spółdzielni mieszkaniowych

10. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU
Proszę uwzględnić koszty wszystkich działań i zakupów pozwalających na zrealizowanie projektu.
Proszę mieć na uwadze, że w wyniku weryfikacji kosztów w Urzędzie Miasta Szczecin kalkulacja może zostać
urealniona.

Uwaga: wartość projektu nie może przekroczyć w przypadku zadań:
- ogólnomiejskich – 4 381 825 zł
- lokalnych – kwot zgodnie z załączonym zestawieniem obszarów lokalnych.

Składowa kosztów Koszt brutto
1. budki legowe dla jerzyków 100 szt x 100 zł 10 000.00 zł
2. płyta z odgłosami jerzyków 100 szt x 5 zł 500.00 zł
3. instrukcja montażu budki 100 szt x 5 zł 500.00 zł
4. podnosnik koszowy 100 wyjazdów (5 szt) x 200 zł) 20 000.00 zł
5. karmniki 100 szt x 50 zł 50 000.00 zł
6. tablice edukacyjne 10 szt x 800 zł 8 000.00 zł
7. budki lęgowe dla dziuplaków z montażem 100 x 100 z 10 000.00 zł
8. Domki dla owadów zapylajacych (duże) 10 x 500 5 000.00 zł
9. Domki dla owadów zapylających (małe) 100 x 40 4 000.00 zł
RAZEM 108 000.00 zł

11. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI
Wizualizacje, plany, schematy, zdjęcia, inne informacje mogące uzupełniać treść przedstawioną w formularzu
projektu. Całkowita wielkość załączników w wersji elektronicznej nie może przekraczać 10 MB.
Proszę wymienić składane załączniki:


