
 

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 promenady wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Dąbie Małego i wschodnio-południowego brzegu 

jeziora Dąbie Wielkiego w granicach administracyjnych miasta Szczecina. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 

Wschodni brzeg jeziora Dąbie Małego i wschodnio-południowy brzeg jeziora Dąbie Wielkiego.  
 

 
3. Opis 

zadania 

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

zadania.) 

 
Utwardzenie  i wyrównanie nawierzchni obecnej na wskazanym terenie ścieżki, wyłożenie nawierzchni 

wybranym materiałem, opcjonalna budowa ścieżki rowerowej, opcjonalne umieszczenie latarni, opcjonalna 

budowa tarasów i pomostów widokowych z ewentualną możliwością postoju jachtów. Opcjonalne 

umożliwienie działalności gastronomicznej i wypoczynkowo-sportowej na wspomnianych tarasach.  
 

 
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 zadania jest ułatwienie mieszkańcom Szczecina (ok. 410 tys. osób), jego sąsiedztwu oraz turystom 

korzystania z aktywnego pieszego, rowerowego lub pochodnego wypoczynku na brzegu czwartego największego 

jeziora w Polsce, które znajduje się w granicach administracyjnych miasta. Szczecin posiada unikalne warunki 

przyrodnicze, które nie tylko wpływają na jakość życia jego mieszkańców, ale mogą być ważnym argumentem w 

przyciąganiu inwestorów, osób pracujących oraz turystów. Zrealizowanie projektu pozwoli na ułatwienie dostępu 

do tego obszaru wszystkim mieszkańcom i znacząco może wpłynąć na jakość ich wypoczynku. Co więcej, może 

stać się również jednym z symboli miasta, radykalnie poprawiając jego rozpoznawalność i uzyskanie prestiżu nie 

tylko w kraju, ale także za granicą.   
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

 

Wszyscy mieszkańcy i goście Szczecina.  

 
6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 

Nie jestem w stanie podać szacunkowych kosztów projektu z następujących 

przyczyn:  

1. Koszty będą się zmieniać w zależności od długości promenady, obecności jej 

możliwych części składowych (rodzaj nawierzchni, ścieżka rowerowa, latarnie, 

ławki, pomosty, tarasy, infrastruktura służąca usługom komercyjnym).  



2. Koszty mogą się zmieniać w zależności od momentu rozpoczęcia i czasu 

realizacji projektu, wyboru dostawców budulca i części składowych, wyboru 

wykonawcy, projektanta.  

 

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. 
 

 

 

 

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

