
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł 

zadania 

 

Budowa placu rolkowego. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

 
Plac miałby się znajdować przy ul. 26 Kwietnia, w miejscu obecnie przez nikogo nie używanego placu 

betonowego – załącznik nr 1. 

 

 
3. Opis zadania 

 
Projekt zakłada zbudowanie plac rolkowego w miejsce istniejącego placu z płyt betonowych przy  

ul. 26 Kwietnia. Realizacja projektu zakłada: 

1. Usunięcie betonowych płyt znajdujących się obecnie na placu. 

2. Wyrównanie terenu. 

3. Nawiezienie piasku pod asfalt. 

4. Położenie nawierzchni odpowiedniej pod asfalt. 

5. Położenie asfaltu. 

6. Zadaszenie części placu. 

7. Oświetlenie placu. 

 

 
4. Uzasadnienie zadania 

 

Rolki są sportem zarówno rekreacyjny jak i wyczynowym. Jeżdżenie na rolkach jest uniwersalną formą 

aktywności fizycznej – może ją uprawiać każdy bez względu na wiek oraz kondycję fizyczną. Miłośników ośmiu 

kółek jest w Szczecinie coraz więcej, można to było zauważyć podczas Nocnego Przejazdu na Rolkach ulicami 

Szczecina, który odbył się 07.09.2013 r. Uczestnikami imprezy była nie tylko młodzież, ale również seniorzy 

oraz całe rodziny z dziećmi. Rolki łączą pokolenia i warto to wykorzystać. Wybudowanie placu rolkowego,  

o którym mowa w projekcie pozwoliłoby miłośnikom ośmiu kółek zgromadzonym pod nazwą Rollkowy 

Szczecin organizować warsztaty, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz festyny rodzinne opierające się na jeździe na 

rolkach. Rolki to świetny i niedrogi pomysł na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Uczestnicy 

zajęć mogą spędzić czas aktywnie, na świeżym powietrzu ucząc się ciekawych rzeczy. Rolki są interesujące dla 

każdego pokolenia. Zadaszenie i oświetlenie placu pozwoliłoby na jego używanie przez większą część roku od 

wczesnej wiosny do późnej jesienie również w godzinach popołudniowych. Warto pomyśleć o rolkach jako 

narzędziu socjalizacji młodzieży oraz spajania społeczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Beneficjenci zadania 

 

Korzyści z wybudowania placu rolkowego odnieśliby następujący beneficjenci: 

 

 Młodzież, 

 Dzieci, 

 Seniorzy, 

 Rodziny. 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

 
 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Zdjęcie betonowych płyt położonych obecnie na placu 61 698.00 zł 

2. Wywóz betonowych płyt 11 700.00 zł 

3. Nawiezienie gruntu piaszczystego pod asfalt 79 072.50 zł 

4. Położenie nawierzchni pod asfalt  60 450.00 zł 

5. Położenie asfaltu 184 002.00 zł 

RAZEM ZBUDOWANIE PLACU: 396 922.50 zł 

6. Zadaszenie połowy placu rolkowego blachodachówką 

(http://www.kurpdach.pl/zalaczniki/zalacznik-cenniki-

1357661363.pdf) 

70 200.00 zł 

7. Oświetlenie placu (8 projektorów na 8 masztach, moc zainstalowanych 

opraw ok. 7,2 kW wraz z montażem i przyłączeniem) 
40 000.00 zł 

8. Kosze na śmieci (3 sztuki) 1 466.97 zł 

RAZEM KOSZTY DODATKOWE: 111 666.97 zł 

 

Łącznie: 508 589.47 zł 

 

Podany koszt wykonania może ulec zmianie ze względu na podanie przybliżonych wartości cenowych, a także 

możliwość zmiany ceny towarów. 

 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

 
 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) Załącznik nr 1 – zdjęcie placu 

b) Załącznik nr 2 – kosz na śmieci 

 
 
 
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/

