
TYTUŁ ZADANIA: 

Publiczne stanowiska do grillowania zasilane słońcem 

CHARAKTER ZADANIA: 

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście 

LOKALIZACJA, MIEJSCE: 

Park obok Technoparku Pomerania na ul. Cyfrowej. Dokładna lokalizacja oznaczona 

na mapie. 

Wnioskodawca: 

OPIS ZADANIA: 

Zakup i instalacja dwóch stanowisk z elektrycznymi grillami zasilanymi energią słoneczną. 

Wyposażenie każdego stanowiska przewiduje stół, ławki, zadaszenie, elektryczny grill oraz 

panele słoneczne. 

UZASADNIENIE ZADANIA: 

Park przy Technoparku Pomerania to miejsce mało uczęszczane przez osoby niezwiązane z 

tym obszarem. Możemy to zmienić wykorzystując tą przestrzeń jako nowe miejsce spotkań na 

świeżym powietrzu, przy wspólnym grillowaniu. Jest to miejsce warte zagospodarowania i 

tchnięcia w nie nowego życia. Obecnie mamy niedawno wyremontowany park, z placem 

zabaw i duża ilością przestrzeni ale pozbawiony mieszkańców. Możemy zmienić tę 

lokalizację, w miejsce spotkań rodzin i przyjaciół. Na wzór znanej i lubianej Polany 

Harcerskiej, wyposażonej w paleniska, proponuję montaż elektrycznych stanowisk do 

grillowania. Od kilkunastu lat, grillowanie stało się jednym z ulubionych sposobów na 

spędzanie czasu wolnego w ciepłe dni, na łonie natury. Publiczne stanowiska dają możliwość 

grillowania dla wszystkich mieszkańców, którzy nie dysponują własnym ogródkiem. Takie 

stanowiska mogą również podnieść bezpieczeństwo, zniechęcając amatorów grillowania do 

rozpalania przenośnych, tradycyjnych grilli, które narażają tereny zielone na przypadkowe 

podpalenie. Stanowiska takie wyposażone będą w stół i ławki do siedzenia. Całość będzie 

zadaszona, a dach pokryty panelami słonecznymi które będą produkować czystą energię 

zasilającą grill. Nadwyżka wyprodukowanej energii może być magazynowana w bateriach, a 

następnie wykorzystana wieczorami lub w mniej słoneczne dni. Wskazane miejsca w parku są 

dostatecznie nasłonecznione prze cały dzień i posiadają duży obszar nie zacieniony przez 

drzewa. Publiczne stanowiska do grillowania są obowiązkowym wyposażeniem wielu 

australijskich parków i stanowią idealne miejsce do spotkań czy organizacji wydarzeń 

plenerowych. Montaż publicznych, elektrycznych stanowisk w parku na ul. Cyfrowej, ma 

szansę tchnąć więcej życia w to miejsce tym samym dając mieszkańcom Szczecina kolejny 

punkt spotkań z przyjaciółmi i rodziną na łonie natury. Jest to z korzyścią dla zdrowia i 

komfortu życia mieszkańców. Zdjęcia w projekcie przedstawiają podobną instalację z 

Australii (źródło www.greenplate.com.au). Wizualizacje załączone w projekcie to tylko 

koncepcja poglądowa, może ulec zmianie w trakcie realizacji zadania. 

BENEFICJENCI ZADANIA: 

FORMULARZ PROJEKTU

SBO 2019



Mieszkańcy Szczecina. Turyści odwiedzający Ogród Botaniczny.. 

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA: 

składowa zadania koszt 

Dwa w pełni wyposażone stanowiska do grillowania, zasilanie energią 

słoneczną 
290 000,00 

Projekt 10 000,00 

Dokumentacja i nadzór wykonawczy 30 000,00 

Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 330 000,00 

 


