
 

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.) 

 
Położenie asfaltu na ul. Świerczewskiej i modernizacja chodnika w ciągu drogi. 

 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Ulica położona jest w środku osiedla Świerczewo. Zaczyna się od ul. Derdowskiego poprzez 

skrzyżowanie z ul. Zielonogórską, ul. Santocka oraz ul. Karola Miarki i kończy bieg łącząc 

się z ul. Gen. Fieldorfa. 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
W ramach projektu miałoby być wykonane: 

- położenie asfaltu na drodze 

- modernizacja chodników  

- uprzątniecie terenu w ciągu drogi 
 

 
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.) 

 

Stan nawierzchni tej drogi jest w opłakanym stanie i wymaga modernizacji. Poprawi to 
bezpieczeństwo poruszania się po tej drodze. Jest to droga, z której korzystają mieszkańcy 
osiedla oraz klienci wielu firm zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Jest ona ważna przede 
wszystkim dla mieszkańców, ponieważ stanowi swego rodzaju drogę skrótową oraz 
dojazdową. Jej zadaniem jest też odciążenie ruch z ulic 26 Kwietnia i Ku Słońcu.  

 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

 

Beneficjentami tego projektu będą mieszkańcy osiedla Świerczewo, przedsiębiorcy 

zlokalizowani wzdłuż ulicy i ich klienci oraz wszyscy ci, którzy korzystają z tej drogi jako 

drogi dojazdowej do domu. 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Położenie asfaltu na drodze 
1 200 000 zł 

2. Modernizacja chodników  

 

200 000 zł 

3. Uprzątniecie terenu w ciągu drogi 100 000 zł 

4.  

5.  

 

Łącznie: ok. 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 

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. 

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

