
 

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.) 

 

Modernizacja placu zabaw przy Pleciudze 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Szczecin, plac Teatralny, plac na odcinku ulic: Niedziałkowskiego, Wąskiej i Niegolewskiego 

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Modernizacja istniejącego placu zabaw polegająca na: 

 ogrodzeniu terenu zabaw dla dzieci; 

 wydzieleniu odrębnych placów zabaw dla młodszych i starszych dzieci (podobnie jak na 
placu Jakuba Wujka, czy pl. Kościuszki); 

 zastosowaniu powierzchni CusionFall; 

 wyposażeniu w dodatkowe urządzenia do zabawy, dodatkowe huśtawki, karuzelę, labirynt, 
zadaszoną piaskownicę, tunel linowy, wieże, ślizg rurowy, ślizgawkę, ściankę 
wspinaczkową; 

 ławki dla opiekunów; 

 nasadzenia krzewów. 
 

 
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.) 

 

Celem modernizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa i poziomu atrakcyjności spędzania czasu 
wolnego przez dzieci na świeżym powietrzu.  

Obecnie na miejscu inwestycji znajduje się maleńki plac zabaw na relatywnie dużej, 
niezagospodarowanej przestrzeni. W najbliższym sąsiedztwie brakuje miejsc, w których dzieci 
mogłyby aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu. Plac znajduje się w bliskiej odległości 
od Jasnych Błoni, miejsca szczególnie chętnie odwiedzanego przez szczecińskie rodziny z 
dziećmi. Jednak tam również brakuje placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. 

Zmodernizowany plac zabaw zachęci dzieci do aktywnego spędzania czasu, odgrywającego 
duże znaczenie w prawidłowym rozwoju psychoruchowym. Jednocześnie poprawi się 
bezpieczeństwo zabaw. 

 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

Beneficjentami modernizacji są najmłodsi mieszkańcy Szczecina – dzieci i młodzież, wraz z 
opiekunami 

 
6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Modernizacja placu zabaw  ok. 250 000 zł 

 

Łącznie:          ok. 250 000 zł 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/

