
 

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.) 

 

Driving Range - Jest to miejsce gdzie wszyscy przyszli golfiści stawiają pierwsze kroki. Tutaj odbywa się 

nauka swingu i podstaw golfa. To także miejsce do trenowania tej wspaniałej gry. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

  Nie wskazuję miejsca, ponieważ do tego celu potrzebny jest obszar o wymiarach min.  
  ok 100 x 300 m. Może być większy. Najlepiej do tego celu wykorzystać jakiś kawałek   
  otwartego terenu  w pobliżu terenów zielonych i rekreacyjnych, jednak nie jest to konieczne.  
 
 

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

Budowa Drving Range nie wymaga wielkich nakładów i  środków. To plac obsiany trawą , z kilkunastoma 
miejscami do wybijania piłek golfowych. Należy w zależności od miejsca ogrodzić teren , zrobić wylewkę 
pod stanowiska, ewentulanie wyrównać teren. Zakupić piłki , maszynę do ich wydawania i zbierania, ora 
maty do wybijania. Kilkanascie  kompletów kijów golfowych celem wypożyczania. To wersja minimalna.  
Wersja bardziej rozbudowana może być powiększona o dobudowanie torów mini golfa , putting grenu , 
ćwiczebnego bunkra. Zadaszenia stanowisk. Zbudowanie parkingu jeżeli będzie taka konieczność. 
 

 
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.) 
  
Zbudowanie takiego obiektu przyczyni się do: 
1. spopularyzowania wśród mieszkańców  ( bardzo popularnego na świecie) sportu jakim jest golf. 
2. rozwoju fizycznego mieszkańców 
3. może to być doskonałe miejsce na lekcje WF dla szkół. 
4. dodatkowe miejsce rekreacji 
5. uatrakcyjni nasze miasto   
6. stworzy kilka stanowisk pracy  
 
 

5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 
Właściwie wszyscy , golfa można uprawiać w każdym wieku, ograniczeniem może być tylko niesprawność 
ruchowa.  
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

Szacunkowo cała inwestycja powinna zamknąć się kwotą w granicach 500000 zł. Można to oczywiście zmniejszyć 

jak i powiększyć. W zależności od stosowanych materiałów.



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Mata do wybijania Classic Range Mat SQUARE                                                     

Ilość mat zależy od ilości stanowisk 

295,00 euro/szt. 

2.Maszyna do zbierania piłek          
3 300,00 euro/szt                                 

3. Kije golfowe cena zestawu zleży od ilości stanowisk, orientacyjna  cena 

1 kompletu z torbą  

 500 zł 

4. maszyna do wydawania piłek + piłki cena w zależności od ilości piłek 

orientacyjna cena piłki obok. Potrszeba ok. 10.000 piłek 

 Od 2 do 6 zł za sztukę 

5. Kosiarka do trawy   6000 zł 

Zbyt mało jest rubryk i trudno zawrzeć wszystkie czynności które należy wykonać. Wiele kosztów poznamy dopiero w 
momencie wskazania lokalizacji. Np. obszar do obsiania, budowa pawilonu czy magazynu na kije według projektu, itp. 
Szczegółowy kosztorys można sporządzić dopiero w momencie posiadania pełnych danych. Przyjąłem kwotę 500000 czyli 10% 
całego budżetu. Kwota ta zapewne będzie niższa. Zależy to jednak od rozmachu i potrzebnych materiałów.  

      Łącznie: 500000 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. 
 

X 

X 

 

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

