
 

 

 

 

 

 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Budżetu Osiedlowego 2019 - 2024 
 

 

Formularz należy: 

 

- przesłać elektronicznie na adres :………………………………………………………….., 

lub 
- złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin (Pl.Armii 

Krajowej 1)  

 

1. WNIOSKODAWCA : 
 

 Rada Osiedla Stare Miasto 

 

 

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 Budżetu Osiedlowego 2019 - 2024) 

 

Ł A D  I  E S T E T Y Z A C J A  N A 

S T A R Y M  M I E Ś C I E       

                    

                    

                    

                    

 
 

3. CHARAKTER ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

(W ramach Budżetu Osiedlowego 2019-2024 można składać propozycje zadań do zrealizowania 

o charakterze osiedlowym, przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego potrzeb mieszkańców jednego osiedla 

Szczecina, którego przewidywana wartość nie przekroczy kwoty 1 000 000 zł.    

 

 Należy także pamiętać, że ze środków Budżetu Osiedlowego 2019-2024 może być realizowane zadanie: 

 

- o charakterze inwestycyjnym,  

- należące do zadań własnych Miasta, 

- zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym 

na sprzedaż,  

- zgodne z kompetencjami Miasta, 

- ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, 

- którego szacunkowy koszt nie przekracza wartości 1 mln zł, 

- zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Miasta, 

- nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności, 

- niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego, 

 

 

 



 

 

4. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 

(W ramach Budżetu Osiedlowego 2019-2024 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 tj. nazwa ulicy/numer, numery działek i obręb) 

…...……………………………………………………………………………………………………...……………... 

Teren Gminy Miasto Szczecin. W administrowaniu spółki miejskiej Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o. o. 

W obszarze Osiedla Stare Miasto, pomiędzy ul. Panieńską/Księcia Mściwoja II a Nabrzeżem Wieleckim oraz od ul. 

Kłodnej do  ul. Ksiedza Kardynała S. Wyszyńskiego  

- dokładna lokalizacja pojemników musi być uzgodniona z podmiotem realizującym odbiory odpadów 

z jednoczesnym uwzględnieniem zlokalizowanych pod ziemią sieci (gaz, woda, ścieki i prąd, telekomunikacja) 

i innej infrastruktury, z uwzględnieniem zapisów w pzp oraz w oparciu o wytyczne WKZ.  

- dokładna lokalizacja koszy,  słupków, ławek, donic nastąpi w trakcie montażu i urządzania przestrzeni na etapie 

wykonawczym 

 

 

5. OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

 

Zadanie :Ład i estetyzacja na Starym Mieście odnosi się do dwóch realizacji, tj,  

a) Zestaw 3 pojemników podziemnych.   

W obszarze Osiedla Stare Miasto, w kwartale wyznaczonym ulicami Wielka Odrzańska, Księcia Mściwoja II / 

Panieńska, Środowa i Nabrzeże Wieleckie, planowane jest wybudowanie zestawu 3 podziemnych pojemników 

dedykowanych gromadzeniu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie przez właścicieli i 

mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych w tym obszarze. 

 

Pojemniki podziemne oparte są na konstrukcji wykorzystującej lokowanie pod powierzchni ziemi zbiorników o dużej 

pojemności z jednoczesnym oszczędnym wykorzystaniem powierzchni gruntu zajmowanej dla potrzeb posadowiena 

konstrukcji. Przewiduje się że pojemniki podziemne wchodzące w skład zestawy będą miały pojemność do 5 m3  

Pojemność każdego z trzech pojemników będzie dopasowana do konkretnego rodzaju odpadów komunalnych, które 

mają być w nim gromadzone tzn. szkła, papieru i tworzyw sztucznych.  

 

Przewiduje się, że pojemnik dedykowany: 

 dla tworzyw sztucznych będzie miał objętość do 5m3, 

 dla papieru będzie miał objętość w przedziale od 3m3 do 5m3, 

 dla szkła będzie miał objętość do 1,5m3 do 3m3. 

 

Wybudowany zestaw, estetyczny wizualnie, dla użytkowników będzie dostępny poprzez niewielkich rozmiarów 

kioski wrzutowe oraz górną platformę pokrywającą pojemniki. 

Pojemniki umieszczone pod ziemią zapewnią przechowywanie gromadzonych odpadów  komunalnych w niższych 

temperaturach niż temperatury na zewnątrz, przez co ograniczone jest negatywne oddziaływanie na otoczenie 

nieprzyjemnych zapachów.  

W ramach realizacji inwestycji koniecznym będzie: 

 stworzenie projektu budowlanego z uzyskaniem zgód właściwych organów administracji budowlanej oraz 

służb konserwatora zabytków, 

 wykonanie opartego na prefabrykatach betonowych wykonanych z żelbetonu celem posadowienia w nich 

kontenera lub worka typu big-bag służącego do gromadzenia odpadów, 

 zakupie od producenta i montażu gotowego zestawu pojemników podziemnych, wykonanego w jednej z 

dostępnych technologii zgodnych z Polską Normą 

 zagospodarowanie terenu wokół zestawu obejmującego usytuowanie elementów informacyjnych o 

zasadach korzystania dedykowanych dla użytkowników /mieszkańców 

 

 

b) Mała architektura.  

 

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie, ustawieniu bądź montażu ( w zależności od potrzeb ) elementów 

tzw. małej architektury, tj. ławki, kosze śmietnikowe, słupki uliczne, donice. Rodzaj poszczególnych elementów 

dostosowany zostanie do projektowanych już elementów małej architektury na Placu Orła Białego , zgodnie z 

założeniem konieczności ujednolicania przyjmowanych rozwiązań dla obszaru Starego Miasta. 

 

 



 

 
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) 

 Pojemniki podziemne 

Od 2013 r., w którym to obowiązki organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych zostały przypisane gminie a jednocześnie wprowadzono zasady selektywnego 

gromadzenia odpadów, w rejonie Starego Miasta, w szczególności kwartału ograniczonego ulicami Wielka 

Odrzańska, Księcia Mściwoja II / Panieńska, Środowa i Nabrzeże Wieleckie, istnieje realny problem zorganizowania 

systemu odbioru odpadów komunalnych, który z jednej strony byłby funkcjonalny dla mieszkańców, jak i 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym rejonie miasta Szczecin. Problem ten wynika przede 

wszystkim z charakterystyki zabudowy tj. ograniczona przestrzeń wspólna i utrudnienia dojazdów do miejsc 

gromadzenia odpadów komunalnych . Próby dotychczas podejmowane jak choćby wybudowanie przez Gminę 

Miasto Szczecin wiaty na klasyczne pojemniki do gromadzenia odpadów i powierzenia zarządzania tym punktem 

jednemu z zarządców tylko w pewnym stopniu zmniejszyły kłopot.  

Wybudowanie zestawu pojemników podziemnych o znacznie większej objętości, kilkukrotnie wyższej od 

standardowych pojemników 1.100 l , przy jednocześnie znacznie mniejszej powierzchni potrzebnej dla ich 

usytuowanie, jest rozwiązaniem idealnie dopasowanym do takich obszarów jak wskazany kwartał. Rozwiązanie 

stosowane jest już w wielu miastach w Polsce, a przykład starówki w Toruniu pokazuje jak można łączyć zalety 

estetyczne i funkcjonalne.   

Na bazie doświadczeń przy budowie i eksploatacji pierwszego zestawu będzie można w przyszłości powielać to 

rozwiązanie w innych lokalizacjach Starego Miasta, jak i pozostałych osiedli w Szczecinie, w których podobne 

problemy występują      

 

Mała architektura 

Omawiany obszar wymaga koniecznych działań porządkujących, które wpłyną zarówno na uzyskanie 

oczekiwanego porządku pod kątem ruchu i parkowania pojazdów, jak i utrzymania czystości oraz estetyki 

wzmocnionej aranżacją zieleni dopuszczalnej w tym obszarze z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich. 

Obecnie na tym terenie zamontowanych jest zaledwie kilka koszy śmietnikowych, brakuje słupków ulicznych, 

ławki wymagają dostosowania do rozwiązań przyjętych na Placu Orła Białego, natomiast donice wykorzystane 

zostaną do wprowadzenia brakującej w tej przestrzeni – głównie Rynek Sienny – zieleni. Planuje się realizacje 

inicjatywy lokalnej z udziałem mieszkańców przy nasadzeniach. 

 
 
 

7. BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

 mieszkańcy kwartału, 

 przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tym miejscu,  

 mieszkańcy Szczecina i turyści odwiedzający tę przestrzeń w sercu miasta. 

 

 

8. SZACUNKOWE  KOSZTY ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 

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

 

UWAGA: WARTOŚĆ ZADANIA NA LATA 2019-2024 NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 000 000 ZŁ 
 

Składowe  części  zadania Koszt w złotych 

a) Zestaw 3 pojemników podziemnych 

- Projekt  

- Prace budowlane 

- zestaw 3 pojemników 

- zagospodarowanie terenu 

 

 

 

 

 

 

15.000 

40.000 

90.000 

 5.000 

RAZEM 
150.000 



b) Mala architektura 

- ławki – 8 sztuk 

- kosze śmietnikowe – 25 sztuk 

- donice – 20 sztuk 

- słupki uliczne 

 

 

 

 

15.000 

40.000 

80.000 

25.000 

RAZEM 
160.000 

RAZEM CAŁY WNIOSEK ( a + b ) 
310.000 

 

9. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (NIEOBOWIĄZKOWE): 

(Uwaga: Obowiązuje limit załączników, który w przypadku formularza zgłoszeniowego składanego: 

- w wersji papierowej nie może przekroczyć 10 stron A4, 

- w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5 plików WORD lub PDF (każdy max 20 MB) oraz 10 plików graficznych 

w formacie PNG lub JPG (każdy max 4 MB) 

 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
10. AKCEPTACJA: 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Podpis i pieczęć dysponenta środków 


