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ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
1/OGM Zielona fala wzdłuż al. Niepodległości/Wyzwolenia

2/OGM Pierwszy etap wymiany nawierzchni alejek (modernizacja chodników i ścieżek) w parku im. Stefana 
Żeromskiego jako nowej atrakcji turystycznej Szczecina – zadbany ogród i miejsce jazdy na rolkach

3/OGM Ławka dla chorego przy każdej placówce medycznej

4/OGM Budowa sceny, skateparku, siłowni oraz placu zabaw na Jeziorku Słonecznym

5/OGM Polepszenie infrastruktury obiektu sportowego – boisko z syntetyczną nawierzchnią ul. Witkiewicza

6/OGM Dostosowanie ścieżki do użytku przez rolkarzy

7/OGM Szczecińskie Obserwatorium Astronomiczne – pierwsze miejskie obserwatorium: popularyzacja, 
edukacja, nauka

8/OGM Tablice informacyjne dla turystów w postaci map z najatrakcyjniejszymi miejscami w Szczecinie

9/OGM Sekundniki na sygnalizacjach świetlnych

10/OGM Slip ogólnodostępny „Wodna”

11/OGM Budowa zadaszonych parkingów rowerowych przy szczecińskich szkołach

12/OGM Zielony Szczecin – 1000 drzew dla Szczecina

13/OGM Przebudowa ulicy Bogurodzicy

14/OGM Wytyczne do projektowania, budowy oraz eksploatacji urządzeń i elementów technicznej  
infrastruktury naziemnej i podziemnej Szczecina oparte na standardach Unii Europejskiej i Polski

15/OGM Centrum opieki diagnozy i rehabilitacji „Tęcza” - wykonanie pozostałej części drogi dojazdowej wraz  
z parkingami i infrastrukturą otaczającą oraz doposażenie placówki w meble i sprzęt rehabilitacyjny

16/OGM Przywrócenie do sprawności technicznej wagonu tramwajowego typu 102Na z 1971 roku jako 
czynnego pojazdu zabytkowego na linii turystycznej nr 0

17/OGM „Koniec ze śmieciami przed Ekoportem” – dostosowanie Ekoportów do potrzeb mieszkańców miasta

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 
(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu weryfikacji poprawności danych  
w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Szcze-
cińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po 
zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego  
Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.
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www.konsultuj.szczecin.pl

Prosimy o wybranie maksymalnie 2 - Państwa zdaniem - najważniejszych zadań, które powinny znaleźć się w Budżecie  
Miasta Szczecin na rok 2015 poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie WYBÓR, po prawej stronie. 
Głos można oddać wyłącznie na 1 zadanie o charakterze ogólnomiejskim oraz na 1 zadanie o charakterze dzielnicowym,  
przy czym sami Państwo dokonujecie wyboru dzielnicy, w której chcecie oddać głos na wybrane zadanie. 

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że jestem mieszkańcem Szczecina 
uprawnionym do udziału w głosowaniu na zadania złożone w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, 
a podane przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. 

własnoręczny podpis
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18/OGM Pokrycie trawnikami i dywanami kwiatowymi pasów międzyjezdnych Trasy Zamkowej

19/OGM Ekoławki

20/OGM Zakup sprzętu wodnego rekreacyjnego – kąpielisko Głębokie

21/OGM Toaleta miejska na Jasnych Błoniach

22/OGM Publiczne alkomaty

23/OGM Parkingi automatyczne wielopoziomowe

24/OGM Leżaki na Jasnych Błoniach

25/OGM Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu remontu i modernizacji schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Szczecinie

26/OGM Biletomaty komunikacji miejskiej

27/OGM Stworzenie szlaku kajakowego na rzece Płoni

28/OGM Budowa ścieżki rowerowej łączącej osiedle Osów z osiedlem Arkońskie-Niemierzyn

29/OGM Darmowy Internet w komunikacji miejskiej

30/OGM Ławeczka obywatelska

31/OGM Budynki „płótnem”, miasto „galerią”, czyli projekt odszpecania miasta

32/OGM Budowa boiska siłowni przy ul. Cukrowej

33/OGM Przebudowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu ul. Zegadłowicza w Szczecinie

34/OGM Renowacja mostku nad Rusałką

35/OGM Remont Ośrodka Pomocy Rodzinie – Erka

36/OGM Budowa szczecińskiego Street Workout Parku

37/OGM Budowa profesjonalnego kompleksu boisk do gry w boule

38/OGM Uzupełnienie ekranów dźwiękochłonnych i barier energochłonnych przy ulicy Europejskiej

39/OGM Rowerowa rewolucja – 20 ścieżek rowerowych w mieście

40/OGM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Szmaragdowym na cele edukacyjne i rekreacyjne

ZADANIA DZIELNICY PRAWOBRZEŻE
1/PRB Wyposażenie boiska róg ulicy Botanicznej i Dąbrowskiej - osiedle Majowe

2/PRB „Koniec ze śmieciami przed Ekoportem” - dostosowanie Ekoportów przy ul. Helskiej i Kołbackiej  
do potrzeb mieszkańców dzielnicy Prawobrzeże

3/PRB Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zadumanej Prawobrzeże

4/PRB Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu – I etap

5/PRB Zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie na park osiedlowy

6/PRB Szczeciński Szybki Tramwaj - studium wykonalności - rozwidlenie II etapu na osiedla  
Słoneczne/Majowe oraz Bukowe

7/PRB Ścieżka rowerowa pomiędzy Płonią a Kijewem – I etap

8/PRB Amfiteatr w Żydowcach - zagospodarowanie - I etap

9/PRB Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego  
(bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej

10/PRB Budowa Euroboiska dla Dąbia

11/PRB Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Walecznych

12/PRB Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Walecznych

13/PRB Budowa trasy rowerowej ze Szczecina w stronę Miedwia (Bukowe - Płonia) – I etap

14/PRB Infrastruktura drogowa na osiedlu Dąbie

15/PRB Zagospodarowanie i urządzenie terenu Park Leśny Klęskowo

16/PRB Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy torach, między ulicami Kablową a Kniewską

17/PRB Budowa parku Majowe pomiędzy ul. Iwaszkiewicza a ul. Andrzejewskiego – I (pierwszy ) etap inwestycji

18/PRB Budowa parkingu pomiędzy ul. Iwaszkiewicza a ul. Marii Dąbrowskiej przy kościele

19/PRB Rower miejski - etap 2 - „Prawobrzeże”

20/PRB Budowa parkingu przy Centrum Kształcenia Sportowego na os. Słonecznym

21/PRB Budowa ścieżki rowerowej Płonia Wielgowo Prawobrzeże – I etap

22/PRB Budowa ulicy Agnieszki, Regatowej celem poprawy dostępu do terenów mieszkalnych  
i rekreacyjnych Puszczy Bukowej w obszarze osiedla Kijewko Prawobrzeże
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23/PRB Budowa świetlicy osiedlowej z gotowych elementów kontenerowych na osiedlu Kasztanowym

24/PRB Droga rowerowa wzdłuż ulicy Łubinowej

ZADANIA  DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
1/ŚRD Wykonanie chodnika al. Wyzwolenia odcinek od pl. Witosa do przejścia podziemnego

2/ŚRD Odbudowa legendarnej fontanny ściana płaczu na al. Wojska Polskiego

3/ŚRD Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia

4/ŚRD Uzupełnienie oświetlenia ulicy Rugiańskiej

5/ŚRD Remont chodnika i przystanków ul. Asnyka plus dodatkowe wiaty oraz uporządkowanie terenu  
zielonego pod kątem funkcjonalności i estetyki w tym rejonie

6/ŚRD Zielona linia dla pieszych - dostosowanie sygnalizacji świetlnej dla potrzeb mieszkańców

7/ŚRD Rewitalizacja terenu przy WM Wąska 5a, 6, 7, 8 wraz z usunięciem infrastruktury tech. po byłej lokalnej 
kotłowni wymiana zrujnowanej instalacji odprowadz. wód deszczowych

8/ŚRD Boisko wielofunkcyjne z kompleksem lekkoatletycznym przy LOzOI w Szczecinie al. Wojska Polskiego 
119, dzielnica Pogodno-Łękno

9/ŚRD Napis Kocham Szczecin na Jasnych Błoniach

10/ŚRD Urządzenia blokujące wjazd na chodnik w miejscach gdzie funkcjonuje kontrapas dla rowerów

11/ŚRD Przebudowa parku im. Stanisława Nadratowskiego

12/ŚRD Budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych na ul. Zaleskiego, Piotra Skargi  
i Felczaka

13/ŚRD Modernizacja połączeń ścieżki rowerowej Bulwaru Piastowskiego

14/ŚRD Remont schodów przy Gimnazjum 21

15/ŚRD Rewitalizacja skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego u zbiegu ul. Sikorskiego  
i al. Bohaterów Warszawy

16/ŚRD Budowa wybiegu dla psów w Śródmieściu Szczecina

17/ŚRD Śródmieście przyjazne pieszym

18/ŚRD Oświetlenie wejścia na Dworzec Szczecin Główny od ulicy Owocowej

19/ŚRD II i III etap rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Niemierzyńskiej 18 obok GM 6 i Technoparku Pomerania

20/ŚRD Rozbiórka bunkra przy przedszkolu Ekolandia przy ul. Ceglanej

21/ŚRD Promowanie zakazu wykorzystania węgla do ogrzewania w centrum miasta

22/ŚRD Wymiana nawierzchni asfaltowej na części ul. Krasińskiego począwszy od nr 95-91 lub wyżej

23/ŚRD „Koniec ze śmieciami przed Ekoportem” - dostosowanie Ekoportów przy ul. Gdańskiej  
i ul. Firlika do potrzeb mieszkańców dzielnicy Śródmieście

24/ŚRD Ławki wzdłuż centralnych ulic Szczecina

ZADANIA DZIELNICY ZACHÓD
1/ZACH Boisko na Osowie - budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem  

i oświetleniem oraz torem do rolek

2/ZACH Całoroczne bezkolizyjne bezpieczne obejście Jeziora Głębokiego - strona południowo - zachodnia 
– kąpielisko, w tym brakujący chodnik koło jeziora (ul. Kupczyka) cel: bezpieczny spacer. Bezpieczna 
jazda na rowerze wokół jeziora - bez potrzeby przekraczania jezdni dróg samochodowych

3/ZACH Remont ulicy Jodłowej

4/ZACH Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Skarbówek - etap I

5/ZACH Remont schodów i chodnika prowadzących od ulicy Legnickiej do Orawskiej

6/ZACH Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno - rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek

7/ZACH Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Świerczewskiej oraz ul. Santockiej

8/ZACH Dokończenie wymiany chodnika przy ulicy Okulickiego

9/ZACH Zagospodarowanie terenu przy ul. Ku Słońcu 67

10/ZACH Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej

11/ZACH Budowa Dojo na wyspie na Jeziorku Słonecznym

12/ZACH „Koniec ze śmieciami przed Ekoportem” - dostosowanie Ekoportu przy ul. Dworskiej do potrzeb 
mieszkańców dzielnicy Zachód

13/ZACH Budowa boiska wielofunkcyjnego, chodników i zagospodarowanie terenu z infrastrukturą  
przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej w Szczecinie
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14/ZACH Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 
przy ul. Reymonta 23 Szczecin

15/ZACH Budowa bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych i postawienie zamku ze zjeżdżalnią

16/ZACH Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie boiska Liceum nr 4 ul. Kingi 2

17/ZACH Przebudowa ulicy Rubież, kompleksowa wymiana nawierzchni, wykonanie nowych chodników  
oraz kanalizacji deszczowej

18/ZACH Plac zabaw i siłownia na ulicy Okulickiego

19/ZACH Naprawa nawierzchni chodnika przy ul. Św. Józefa, Połabskiej i ul. Szpitalnej

20/ZACH Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu/Różana, Źródlana

21/ZACH Budowa ścieżki rowerowej i wyznaczenie miejsc parkingowych

22/ZACH Budowa parkingu oraz siłowni oświetlenie terenu przy boisku na ul. Jagodowej

23/ZACH Remont drogi dojazdowej, parkingu, chodnika, placów na terenie Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie

24/ZACH Remont chodnika w ciągu ulic Łukasińskiego i Somosierry

25/ZACH Ścieżka rowerowa łącząca Pomorzany z centrum miasta

26/ZACH Renowacja parku im. F. Chopina

27/ZACH Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej na odcinku od ulicy Ku Słońcu do ulicy Spiskiej

28/ZACH Remont schodów i chodnika od ulicy Legnickiej do dojścia do kościoła, szkoły katolickiej i obiektów 
sportowych

29/ZACH Zagospodarowanie terenu wokół placu Słowińców budowa placu zabaw siłowni ścieżki oraz parkingu

30/ZACH Naprawa i modernizacja chodników na Pogodnie - etap I

31/ZACH Szczeciński Rower Miejski - dzielnica Zachód

32/ZACH Budowa przejścia pieszego przez torowisko tramwajowe

ZADANIA DZIELNICY PÓŁNOC
1/PŁN Zamiana nieczynnego kąpieliska Paprotka oraz przyległego placu zabaw w zrewitalizowany skwer

2/PŁN Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem przy ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Przyjaciół  
Ronda do ul. Księcia Warcisława

3/PŁN Stanica wodniacka „Wodna”

4/PŁN Remont ulicy Tomaszowskiej

5/PŁN Modernizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Wilczej i Komuny Paryskiej

6/PŁN Zagospodarowanie terenu Żelazna – Wendeńska – Hoża

7/PŁN Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Włoskiej i Warcisława I - etap I

8/PŁN Poprawa jakości dróg osiedlowych na dzielnicy Żelechowa etap I

9/PŁN Droga na północ przejezdna i bezpieczna ul. Orna

10/PŁN Remont ulicy Rugiańskiej

11/PŁN Ścieżka rowerowa przy ul. Bogumińskiej (między ul. Ostrowską a ul. Pokoju)

12/PŁN Zakątek edukacyjny „Ostoja płazów i ptactwa”

13/PŁN Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Duńskiej/Złotowskiej

14/PŁN Budowa skate parku dla młodzieży przy obiekcie sportowym MOSRiR przy ul. Nehringa,  
osiedle Stołczyn

15/PŁN Budowa miejsc postojowych przy ulicy Łuczniczej

16/PŁN Budowa ekranów akustycznych

17/PŁN Oświetlenie uliczne przy ul. Bogumińskiej (od przystanku na żądanie do ul. Pokoju - w stronę Polic)

18/PŁN „Koniec ze śmieciami przed Ekoportem” - dostosowanie Ekoportu przy ul. Górnej  
do potrzeb mieszkańców dzielnicy Północ

19/PŁN Budowa placu zabaw w dzielnicy Gocław oraz fitness park na powietrzu przy ul. Nad Odrą pomiędzy 
budynkiem 99 a budynkiem 89. Boisko do piłki nożnej

20/PŁN Przebudowa drogi gruntowej ul. Bociania od posesji nr 36 do końca

21/PŁN Park Warszewo - Podbórz - zagospodarowanie terenu

22/PŁN Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej

23/PŁN Naprawa chodnika ul. Bociania przy posesjach od nr 24-30


