
 

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 hali jeździeckiej z wyposażeniem w Akademickim Ośrodku Jeździeckim o wymiarach 40x60m. 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
ul. Junacka 21-25 

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Wskazany teren znajduje się na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie. Budowa hali 

jeździeckiej przyczyni się do możliwości całorocznej jazdy konnej oraz hipoterapii mieszkańców Szczecina. 
 

 
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.) 

 

Wybudowanie hali umożliwiającej prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi (hipoterapii, terapeutycznej 
jazdy konnej) oraz jazd konnym poprawiając komfort użytkowy oraz zachęci większą ilość mieszkańców do 
aktywnego wypoczynku. Wybudowanie hali przyczyni się do uatrakcyjnienia osobom niepełnosprawnym 
warunków rehabilitacji. Akademicki Ośrodek Jeździecki przeprowadził już część inwestycji dostosowujących 
Ośrodek do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd umożliwiający wjazd/ wejście na teren Ośrodka oraz 
rampę ułatwiającą wsiadanie na konia. Większa ilość osób korzystających z jazd konnych całorocznie pozytywnie 
wpłynie na kondycję fizyczną mieszkańców w szczególności dzieci. 
Dodatkowo dzieci będą mogły korzystać z jazd konnych w ramach wychowania fizycznego organizowane przez 
jednostki podległe Miastu. 
 

5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 
 
Z realizacji niniejszego zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Miasta Gminy Szczecin. Dla osób 
niepełnosprawnych będzie to dodatkową możliwość jaką stwarza Miasto Szczecin do pełnej rehabilitacji  
i spędzenia wolnego czasu ( tym samym poprawa komfortu życia dla niepełnosprawnych). 
Zajęcia z jazdy konnej będą również dostępne dla wszystkich mieszkańców lubiących spędzać aktywnie wolny czas. 
Dodatkowym atutem jest możliwość połącznia jazd na hali jeździeckiej z wyjazdami po nowo otwartym szlaku 
konnym w Lesie Arkońskim. Budowa hali jeździeckiej przyczyni się również do lepszego i stałego wyszkolenia koni 
Referatu Policji Konnej KMP w Szczecinie stacjonujących w AOJ. 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Projekt budowlany wraz z pozwoleniem  20 000 zł 

2. Budowa hali z wyposażeniem 700 000  zł 

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: 720  000zł 

 

 

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/

