
 

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.) 

całoroczne kryte lodowisko … 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
al. Woj. Polskiego127 w Szczecinie na terenie byłego Logogryfu lub inny teren należący do Miasta Szczecina 

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

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
-syntetyczne lodowisko – wykonane z paneli z tworzywa sztucznego, 

-drewniane bandy, 

- oświetlony namiot wyposażony w kolorowe oświetlenie i profesjonalne nagłośnienie, 

- wypożyczalnia łyżew, punkt ostrzenia łyżew, 

- szafki zamykane na odzież, 

- miejsca, trybuny do siedzenia, 

- całość pod namiotem z podnoszonymi bokami (przy sprzyjających warunkach pogodowych – podniesione), 

- bar, kawiarnia, toalety. 
 

 
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.) 

Cel realizacji zadania: możliwość całorocznej jazdy na łyżwach, prowadzenia szkółek łyżwiarskich, rozgrywanie 

młodzieżowych meczy hokejowych, promocja miasta. 

Problem: w Szczecinie w centrum po zamknięciu Lodogryfu Miasto pozostaje bez większego lodowiska  

(Szczecińska Gubałówka – jest za mała i uważam, że tylko dla dzieci, jest bardzo przepełnione i czynne w sezonie 

zimowym). 

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na całoroczne korzystanie jak również upowszechni jazdę na łyżwach, 

która jest jedną z form ruchu. Koszt budowy i utrzymania jest wielokrotnie niższy niż klasyczne lodowisko  

z zamrażaną sztucznie wodą. 

Zadanie powinno być zrealizowane z uwagi na fakt iż Miasto powinno wspierać krzewienie kultury fizycznej 

wśród dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez różne formy ruchu ( nie tylko piłka nożna i stadiony) 

Uważam, że realizacja zadania wpłynie pozytywnie na mieszkańców Miasta Szczecina, którzy będą mieli 

możliwość spędzania wolnego czasu także i na łyżwach. Dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

powinny mieć możliwość zastąpienia jednej godziny wf-u na jazdę na łyżwach w naszym województwie. 

Ponadto, myślę że przyjemnie jest dołączyć do grona Miast w Polsce, które posiadają całoroczne kryte 

lodowiska. Mam nadzieję, że to również będzie przyciągać mieszkańców w ościennych miejscowości. 

Turnieje drużyn młodzieżowych stanowią dodatkowe atrakcje, które może wpiszą się na stałe w grafik imprez 

odbywających się w Szczecinie. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

mieszkańcy naszego województwa, dzieci, młodzież, studenci, dorośli, turyści,  

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.koszty uzależnione od możliwej wielkości lodowiska na terenie 

Szczecina  

 

2.wymienione w pkt 3  

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: 2.500.000 do 3.000.000 zł 
 

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) 

brak……………………………………………………………………………………………… 

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

X 

X 

 

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

