
 

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 profesjonalnego zespołu boisk do gry w bule” 

 
  

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Park na ul. Chopina w Szczecinie na odcinku od Broniewskiego do Wiosny Ludów. 
Boisko do gry w bule (bulodrom): 4m × 15m. 
Proponuję budowę 3 boisk (bulodromów)  – na początek, gdyż będzie możliwość 
dobudowania (choć jak powstanie jedno będzie super). 
Boiska mogą być porozrzucane po parku. 

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Prace budowlane polegające na wyrównaniu terenu, położeniu drenażu pod boisko, ułożenie 

odpowiedniej warstwy dla boiska o wymiarach 4m × 15m 

 

 

 
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.) 

 

Szczecin nie posiada profesjonalnego boiska do gry w bule. 

 

Brak infrastruktury dla tej gry powoduje, że jest ona mało znana. 

Aby uprawiać te grę nie potrzebna jest postura Usaina Bolta czy też nie wiadomo jakie 

przygotowanie sprawnościowe. 

Gra w bule jest adresowana do wszystkich bez względu na wiek (gra dla wszystkich od 3 lat 

do 100), poziom intelektualny, orientację seksualną i temu podobne. Gramy pojedynczo ale i 

zespołowo. Jako sport rodzinny (zespoły: rodzice v. dzieci) – rewelacja.  

Gra na świeżym powietrzu. Bule wspaniale integrują, nie tylko rodzinę. 

 

Główny cel: oderwanie dzieci od komputerów, a rodziców i dziadków od telewizora. 

  



W parku na ul. Chopina powstała pierwsza w Szczecinie siłownia pod chmurką. Niech więc 

powstanie pierwszy w Szczecinie bulodrom (boisko do gry w bule). Obok parku 

zlokalizowana jest szkoła podstawowa (można powołać sekcję gry w bule – pierwszą w 

Szczecinie), gimnazjum a także Dom Pomocy Społecznej. 

 

 

 
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 
 
Wszyscy mieszkańcy Szczecina, a także turyści.  
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 

 

 

 
 

Składowe części  zadania Koszt 

Budowa boiska do gry w bule (bulodrom) 

Budowa trzech bulodromów 

 Ok. 15-20 tys. zł 

  Ok. 50 tys. zł 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: 50 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) 
 



niezbędne informacje:  

Ze strony http://www.bulodrom.pl/informacje/jak_zbudowac_bulodrom: 

 
Poniżej przedstawiamy przykład budowy zwartej konstrukcji boiska o wymiarach 4 na 15 metrów ograniczonej deskami wyposażonej w drenaż. 
 

budowa / warstwy od spodu : 
 15 cm piasek wiślany 

 warstwa geowłókniny 

 15 cm żwir rozmiar 2-16mm 

 6 cm tłuczeń granitowy strzegomski rozmiar 0-6mm 

 boisko obwiedzione deską z drewna egzotycznego 3x15cm wystającą ok 2 cm nad poziom powierzchni do gry * 
technologia wykonania / chronologicznie : 

 korytowanie na głębokość 30 cm ** (daje nam to ok. 20 m3 ziemi do wywiezienia czyli ok. 3 wywrotki) - można korytować łopatami lub mechanicznie koparką ;) 

 całość zdrenowana wokół rurą drenacyjną z odprowadzeniem wody do studzienki kręgowej z włazem (dla gruntów dobrze przepuszczalnych nie ma potrzeby) 

 wysypana warstwa 15 cm piach (ok 10 m3 czyli co najmniej jedna wywrotka) - w ten sposób powstała warstwa odsączająca 

 piach musi być zagęszczony mechanicznie co 15 cm - czyli jednak dość dokładnie ubity 

 rozkładamy warstwę geowłókniny na całości 

 wysypana warstwa żwiru 15 cm (znowu jedna wywrotka) 

 w trakcie sypania żwiru montujemy brzegi z deski tak aby deska wystawała ponad poziom gruntu 

 zagęszczamy mechanicznie żwir co 15 cm 

 wysypujemy tłuczeń granitowy 6 cm (i kolejna wywrotka) 

 wyrównujemy i zagęszczamy mechanicznie bardzo dokładnie 
* obwiedzenie może być wykonane z dowolnego materiału np. impregnowane bale, krawężniki betonowe, szyny stalowe, kamienne płyty 

** można poprzestać na 20 cm jeśli dojdziemy do warstwy przepuszczalnej i wtedy możemy zmniejszyć warstwę piachu lub wręcz z niej zrezygnować 
 

 
 
zalecenia i uwagi bulodrom.pl / jak się nam przypomniało : 

 przed pierwsza grą warto odczekać tydzień oraz przelać wodą z węża lub podlać jak trawnik (można też czekać na deszcz) tak aby teren się związał 

 podczas gry będą oczywiście powstawać po jakimś czasie zagłębienia, tłuczeń może być wymywany i mieszany ze żwirem, mogą pojawiać się nawiewane rośliny 

 o tor należy dbać :) wyrównywać po skończonej grze, usuwać chwasty raz na rok/na pół roku dosypać świeżego tłucznia (ok 2 cm) i zagęścić 

 bulodrom tak naprawdę osiągnie swoje optymalne osiągi (gęstość, twardość itp) po ok 2 latach 

 wartość toru 4 m x 15 m w powyższym wykonaniu to ok 15 tys zł czyli ok 250 zł za 1 m² 

 
 
 

http://www.bulodrom.pl/informacje/jak_zbudowac_bulodrom


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 

zamieszczenie 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/

