
 

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.) 

 

Budowa nowoczesnego, profesjonalnego skateparku, z możliwością organizacji dużych imprez o charakterze 

międzynarodowym (infrastruktura – przeszkody, tory, “rynny” raz z możliwością ustawienia miejsc dla 

publiczności w przypadku dużych imprez na wolnym powietrzu 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające 

przestrzenną lokalizację  projektu.) 

 

wykop, ogromna dziura w ziemi, pozostałości po niezrealizowanej inwestycji (budowie???) w rejonie szpitala 

przy Unii Lubelskiej w Szczecinie (po lewej stronie – jadąc w kierunku szpiatala) 

 

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

  
  inwentaryzacja terenu, zagospodarowanie pod kątem realizacji inwestycji, analiza finansowa, analiza 
 możliwości zdobycia wsparcia unijnego, budowa, 
 
 

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.) 

 
Nowoczesny skatepark z prawdziwego zdarzenia będzie służył nie tylko na co dzień amatorom rolek i 
deskorolek w Szczecinie, ale też umożliwi organizację imprez o szerszym zasięgu, ogólnopolskim, a 
nawet międzynarodowym. Miejsce, zlokalizowane w pobliżu os. Zawadzkiego, z pewnością cieszyłoby 
się dużym powodzeniem wśród mieszkającej tu młodzieży ale nie tylko. Profesjonalny skatepark mógłby 
pozwolić na ściągnięcie imprez pod patronatem światowych marek i firm. Miasta o znacznie mniejszej 
liczbie mieszkańców posiadają już tego typu obiekty. 

 
 

5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji 

zadania.) 

dzieci i młodzież – miejsce spotkań, wypoczynku, rekreacji, “wyżycia się” 
   ich rodzice I opiekunowie – spokój i mozliwość spędzenia czasu 
   dorośli amatorzy sportów spoda znaku extremalnych – miejsce, gdzie można ćwiczyć swe umiejętności 
   działacze sportowi, wychowawcy i insrtuktorzy 
   miasto – organizacja dużych imprez rozpoznawalnych na świecie firm oraz wdzięcznośc grupy młodszych 
 mieszkanców 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe 

koszty.) 



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. analiza możliwości realizacji inwestycji,też ze wsparciem UE 10.000, zł 

2. prace przygotowawcze 100.000 zł 

3. projekt i prace budowlane 1.000.000 zł 

  

  

 

Łącznie: 1.110.000 tys 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) 
 

 
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. 
 
 

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

