
 

 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 

  

1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 
UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ AUTORA/AUTORÓW ZADANIA 
FORMULARZ ZOSTANIE ODRZUCONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH 
 

1.Imię i nazwisko autora       Maciej Szyszko       

Kontakt (e-mail, telefon)        
 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji zadania do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).  

 

                                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                                                                     /własnoręczny podpis/ 

 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego  
na 2016 r., w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również 

badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. 
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania. 
 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 

 

2.Imię i nazwisko autora          Piotr Marecki 

Kontakt (e-mail, telefon)           
 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji zadania do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).   

 

                                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                                                                     /własnoręczny podpis/ 

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego  

na 2016 rok, w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również 

badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. 
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania. 
 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 
 

3.Imię i nazwisko autora           Aneta Próba 

Kontakt (e-mail, telefon)            
 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji zadania do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).  

 

                                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                                                                     /własnoręczny podpis/ 

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 

rok, w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również badań 

opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. 
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania. 
 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 
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2.  TYTUŁ ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 (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 2016 rok) 
UWAGA: RUBRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI 
PODANY TYTUŁ ZADANIA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA 

 

 

P R O J E K T   I  W Y K O N A N I E   

S T A N I C Y  W O D N E J  P O D J U 

C H Y  N A D  R E G A L I C Ą     

                    

                    

                    

                    

                    

 

3. CHARAKTER ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

(Do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań do zrealizowania o charakterze  

inwestycyjnym, zgodne z kompetencjami Gminy Miasto Szczecin. Zadania mają również charakter dzielnicowy,  

przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy Szczecina.  

W sytuacji jeśli zadanie swoim zasięgiem obejmuje więcej niż obszar jednej dzielnicy o wyborze dzielnicy decyduje 

autor propozycji zadania) 

 

Proszę wybrać wyłącznie jedną z podanych poniżej propozycji 

 

Proszę dokonać wyboru stawiając znak „X”  

w wybranej rubryce 

Dzielnica Północ ---------------------------------------------------------- 

Dzielnica Prawobrzeże                                         X 

Dzielnica Śródmieście ---------------------------------------------------------- 

Dzielnica Zachód ---------------------------------------------------------- 

 

 

4. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 

(W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań zlokalizowane  

na majątku i w przestrzeni Gminy Miasto Szczecin. Należy określić obszar, na którym realizowane będzie zadanie 

podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację  zadania) 

Postulowany projekt obejmuje ok. 1ha terenu położonego na terenie osiedla Podjuchy wzdłuż 
linii brzegowej Regalicy. Propozycja ściśle dotyczy działek: nr 22 obręb 4112 Dąbie, nr 7/13 
obręb 4112 Dąbie, nr 7/4 obręb 4112 Dąbie, częściowo działki nr 23 obręb 4112 Dąbie należącej 
do TBS Prawobrzeże Spółka z o.o. z przeznaczoną do wyburzenia kamienicą oraz dwóch działek 
należących do NiOL: w całości działka nr 10/8 z obrębu 4112 Dąbie i w części niezabudowanej 
działka nr 10/6 z obrębu Dąbie. Istotne dominanty terenu to oczywiste sąsiedztwo rzeki, 
sąsiedztwo linii kolejowej, budynku Squash-Marina oraz kamienicy i dawnej fabryki wyrobów 
szamotowych należącej do szczecińskiego przemysłowca francuskiego pochodzenia - Friedrich 
Ferdinand Didier (XIX wiek). Obecnie kamienica przeznaczona jest do rozbiórki, natomiast strefę 
dawnej fabryki szamotu zajmują lokalni, mali przedsiębiorcy. Co najistotniejsze w ramach 
opracowywanego miejscowego planu przestrzennego, wskazany teren jest ostatnim możliwym 
obszarem dostępu mieszkańców Podjuch do rzeki z jednoczesną możliwością zapewnienia 
otwartych, cywilizowanych form rekreacji na wodą.  

 

 

 
 



 

 

 

5. OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

 

STANICA WODNA PODJUCHY to pomysł na wielofunkcyjną przestrzeń rekreacji mieszkańców 
osiedla Podjuchy, przestrzeń otwartą dla gości. Pomysł obejmuje następujące funkcjonalności: 

 

1) ROZLEGŁA PRZESTRZEŃ DO ORGANIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH - teren do 
zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznościowych, mających na 
celu animowanie i edukowanie mieszkańców Podjuch, w otwartości na przybyszów i gości. 

 

2) PRZYSTANEK WODNEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO - nabrzeże oraz pomost przystosowane 
do cumowania małych jednostek wodnych oraz kajaków mające funkcjonować jako punkt 
wypadowy na turystyczne trasy wodne Międzyodrza oraz miejsce postoju podczas wycieczek 
wodnych. 

 

3) BUDYNEK STANICY WODNEJ PODJUCHY - budynek stanicy wodnej o lekkiej konstrukcji, 
pełniący funkcję administracyjną, sanitarną oraz magazynową na sprzęt wodny lokalnego klubu 
sportów wodnych. 

 

4) POMOST WIDOKOWY - ze stanowiskami do wypoczynku i obserwacji przeciwległego brzegu 
Regalicy wyposażonymi w lornetki. 

 

5) STANOWISKA WĘDKARSKIE NA NOWYM POMOŚCIE - uszanowanie dla aktualnej 
realizowanej dziko funkcji miejsca. 

 

6) PRZESTRZEŃ DO AKTYWNEJ REKREACJI - zorganizowana przestrzeń do uprawiania sportu na 
świeżym powietrzu mająca promować zdrowy tryb życia (w szczególności: zazieleniona 
przestrzeń do gry w frisbee, badmintona, wyznaczone boisko do siatkówki ze słupami do 
rozpięcia siatki, wysypane piaskiem). 

 

7) PRZESTRZEŃ DO WSPÓLNEGO GRILLOWANIA - teren wyposażony w grille miejskie, z 
zapewnionym miejscem do swobodnego piknikowania. 

 

8) ŚCIEŻKA EDUKACYJNA POŚWIĘCONA BOGACTWU EKOLOGICZNEMU MIĘDZYODRZA - 
ścieżka wyposażona w tablice edukacyjne dla dzieci i młodzieży.  

 

9) PRZESTRZEŃ ZABAW DLA DZIECI - zaaranżowane miejsce do aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu dla dzieci i opiekunów. 

 

10) PRZYSTANEK TRASY ROWEROWEJ - miejsca postojowe, przestrzeń do odpoczynku oraz 
punkt wypadowy i docelowy dla wielu tras rowerowych Puszczy Bukowej i Prawobrzeża. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. UZASADNIENIE ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

(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) 

Projekt STANICY WODNEJ PODJUCHY jednoznacznie wpisuje się w główną koncepcję marki 
miasta Szczecina - Floating Garden. Jest zarazem ostatnią możliwością realizacji uzasadnionych 
aspiracji mieszkańców osiedla Podjuchy uzyskania cywilizowanego dostępu do rzeki. 
Przylegające w Podjuchach wzdłuż linii brzegowej działki w  zdecydowanej większości mają  
swoich gospodarzy. Co więcej  wobec planowanej ekspansji lokalnej bazy Regionalnego Zarządu 
Dróg Wodnych w kierunku rozbudowy - dużej bazy lodołamaczy, prezentowany teren jest 
ostatnim miejscem, w którym można zlokalizować zamierzenie otwartego, cywilizowanego, 
wielofunkcyjnego dostępu mieszkańców do rzeki. Podjuchy to unikalne osiedle w skali Szczecina. 
Położone na malowniczych Wzgórzach Bukowych z racji naturalnej bliskości rzeki zasługuje na 
mocny przyczółek nad wodą. Przestrzeń projektowanego zamierzenia mimo aktualnej 
niedostępności jest obszarem stałej, nieco dzikiej eksploracji części podjuszan. Proponowana 
inwestycja uczyni go otwartym dla wszystkich mieszkańców. Istotne prognozy dla wzrostu 
znaczenia omawianego terenu wiążą się z poprawą poziomu żeglowności Odry do poziomu IV 
klasy (między innymi zastąpienie blokującego żeglugę pobliskiego mostu Wrocławskiego 
mostem wysokowodnym) oraz z rozbudową ulicy Szlamowej w kierunku połączenia ulicy 
Krygiera i Pętli Autobusowej w Podjuchach.    

 
 

7. BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

Bezpośrednimi beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy osiedla Podjuchy (ponad 9 tys. 
obywateli miasta Szczecina). Ponadto bez mała wszyscy sympatycy sportów wodnych, 
wędkowania, przybysze i goście przyszłych imprez sygnowanych marką STANICY WODNEJ 
PODJUCHY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. SZACUNKOWE  KOSZTY ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 

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

 

UWAGA: WARTOŚĆ ZADANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1.350.000 ZŁ. 
 

Składowe  części  zadania Koszt w złotych 

1. PRZYGOTOWANIE TERENU - oczyszczenie terenu, wycinka drzew, 
karczowanie zakrzewień, rozbiórka wiaty, rozbiórka pomostów, rozbiórka 
altan. 

47000 

2. PROJEKTOWE PRACE BUDOWLANE - projekt koncepcyjny i budowlany. 38000 

3. REMONT ISTNIEJĄCEGO NABRZEŻA - przystosowanie nabrzeża do 
cumowania małych jednostek. 

70000 

4. BUDOWA POMOSTU WIDOKOWEGO - długość, wielkość pomostów 
zostanie określona na podstawie szczegółowego projektu technicznego z 
uwzględnieniem limitu finansowania. 

540000 

5. DROGI i ŚCIEŻKI UTWARDZONE KOSTKĄ BRUKOWĄ. Wielkość i zakres 
uzależniony od określonej projektem technicznym rezerwy środków na 
ten cel. 

60000 

6. ŚCIEŻKI UTWARDZONE - nawierzchnia żwir. Wielkość i zakres 
uzależniony od określonej projektem technicznym rezerwy środków na 
ten cel. 

50000 

7. ROBOTY ZIEMNE. 40000 

8. NOWE TRAWNIKI i NASADZENIA. Priorytetem jest utrzymanie 
istniejącego drzewostanu. Nowe nasadzenia opcjonalnie w sytuacji 
rezerwy środków, którą określi szczegółowy projekt techniczny.  

20000 

9. BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ - dla lokalnego klubu 
wodnego. Założenia dla budynku: lekka konstrukcja i mała kubatura, 
określona na podstawie szczegółowego projektu technicznego z 
uwzględnieniem limitu finansowania. 

400000 

10. BUDOWA ZADASZONEJ WIATY PIKNIKOWEJ - kształt i wielkość 
określony na podstawie szczegółowego projektu technicznego z 
uwzględnieniem limitu finansowania. W sytuacji wyczerpania  środków, 
decyzja o budowie obiektu zostanie odroczona i sfinansowana z innych 
środków w terminie późniejszym. 

30000 

11. MEBLE MIEJSKIE - grill miejski wolno stojący, ławki betonowe, 
siłownia plenerowa, place zabaw, stojaki na rowery. Wybór sprzętów 
określony na podstawie szczegółowego projektu technicznego z 
uwzględnieniem limitu finansowania. W sytuacji wyczerpania  środków, 
zakup elementów wyposażenia zostanie odroczony i sfinansowany z 
innych środków w terminie późniejszym. 

55000 

RAZEM 1350000 

 

9. 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) 

STANICA WODNA PODJUCHY - INSPIRACJE MIEJSCA 
 

 


