Formularz Zgłoszeniowy
propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
Kompletny i własnoręcznie podpisany Formularz należy:
- przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu (plik PDF) oraz w wersji edytowalnej (plik WORD)
na adres: sbo2017@um.szczecin.pl,
lub
- złożyć w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc: 1) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1) - w godzinach pracy Urzędu, 2) w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta
Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40) - w godzinach pracy Urzędu, 3) w siedzibach Rad Osiedli - w godzinach
pełnienia przez nie dyżurów, zgodnie z informacją zawartą na stronie: http://osiedla.szczecin.pl.
1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)
UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ AUTORA/AUTORÓW ZADANIA
FORMULARZ ZOSTANIE ODRZUCONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH
1.Imię i nazwisko Autora - Monika Szczepanik
Kontakt (e-mail, telefon)
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako Autora propozycji zadania do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).
……………………………………………
/własnoręczny podpis/
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
w tym zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
jak również badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin.
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania.
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.

2.Imię i nazwisko Autora – Małgorzata Górna
Kontakt (e-mail, telefon)
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako Autora propozycji zadania do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).
……………………………………………
/własnoręczny podpis/
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
w tym zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
jak również badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin.
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania.
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.

3.Imię i nazwisko Autora - Karol Alenkowicz
Kontakt (e-mail, telefon)
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako Autora propozycji zadania do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).
……………………………………………
/własnoręczny podpis/
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
w tym zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
jak również badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin.
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania.
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.

4.Imię i nazwisko Autora – Maciej Szyszko
Kontakt (e-mail, telefon)
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako Autora propozycji zadania do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).
……………………………………………
/własnoręczny podpis/
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
w tym zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
jak również badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin.
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania.
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.

2. TYTUŁ ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)
(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 2017)
UWAGA: RUBRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI
PODANY TYTUŁ ZADANIA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA
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CHARAKTER ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 można składać propozycje zadań do zrealizowania
o charakterze ogólnomiejskim, przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego potrzeb mieszkańców więcej niż
jednej dzielnicy Szczecina lub gdy miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednej dzielnicy Szczecina albo
dzielnicowym, przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy
Szczecina. Przez zadania dzielnicowe duże rozumie się zadania, których przewidywana wartość przekroczy kwotę
122.500 zł, zaś przez zadania dzielnicowe małe - te zadania, których przewidywana wartość nie przekroczy kwoty
122.500 zł.
Należy także pamiętać, że ze środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 może być realizowane zadanie:
- o charakterze inwestycyjnym,
- należące do zadań własnych Miasta,
- zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym
na sprzedaż,
- zgodne z kompetencjami Miasta,
- ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,
- możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,
- którego szacunkowy koszt nie przekracza wartości, o której mowa w punkcie 8,
- zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
- nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
- niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego,
- wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych pod warunkiem przedstawienia przez te podmioty
pisemnej zgody dotyczącej powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania.
Proszę wybrać wyłącznie jedną z podanych poniżej propozycji
Zadanie ogólnomiejskie
Zadanie dzielnicowe duże - Północ
Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże
Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście
Zadanie dzielnicowe duże - Zachód
Zadanie dzielnicowe małe - Północ
Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże
Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście
Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

Proszę dokonać wyboru stawiając znak „X”
w wybranej rubryce

X

4.

LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań zlokalizowane
na majątku i w przestrzeni Gminy Miasto Szczecin. Należy określić obszar, na którym realizowane będzie zadanie
podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację zadania)

Zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Szczecin, a dokładnie na fragmencie działki nr 50/1
obręb 4133 położonej na terenie kompleksu SPK Puszcza Bukowa w bliskim sąsiedztwie obiektu
szkolnego – Szkoła Jana Pawła II. Dokładne położenie zadania ilustruje załączona mapa. W chwili
obecnej jest to obszar zdekapitalizowanych boisk i placu zabaw (dokumentacja zdjęciowa w
załączeniu). Ścisły obszar zainteresowania to ok. 4100 mkw. Z tego ok. 1992 mkw. jest
własnością gminy Szczecin (ZBiLK Szczecin), pozostałe ok. 2108 mkw. jest we władaniu
Nadleśnictwa Gryfino (Skarb Państwa). Niezależnie całością terenu zawiaduje wskazany podmiot
oświatowy - szkoła publiczna im. Jana Pawła II w Szczecinie. Poczynione ustalenia z Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych oraz z Nadleśnictwem Gryfino mają charakter dobrze
ugruntowanych gwarancji w zakresie ewentualnego, przyszłego zadysponowania terenem pod
zamierzenie – BUKOVASPORT. Z ustaleń obu stron wynika, iż po prostu nie zmieni się
dotychczasowy generalny kontekst użycia terenu. Obszar opracowania pokrywa się z obrysem
istniejącego ogrodzenia kompleksu sportowego przyszkolnych boisk. Stosowne, pełne
wyjaśnienia w tej sprawie zostaną przedstawione w sytuacji zapytania organu oceniającego
wniosek. Dodatkową istotną informacją jest wzmianka o toczącej się właśnie procedurze
uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania dla wskazanego terenu. Procedura została
wszczęta Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 lutego 2016 i obecnie ma bardzo zaawansowany
charakter. Wypracowywany aktualnie kształt planu jest zbieżny z projektem BUKOVASPORT.
Stosowne potwierdzenie faktu w Biurze Planowania Przestrzennego.
5.

OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

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

Zamierzenie obejmuje budowę bazy trekkingowej BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej w
Szczecinie powiązanej z kompleksem boisk do rekreacji rodzinnej w terenie otwartym.
Ściśle zadanie obejmuje:
 Projekt techniczny obiektu.
 Budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 130 m2 z dodatkową wiatą
turystyczną. Zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach
spełniający wymogi funkcjonalne: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie
oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny (prysznice),
pomieszczenie gospodarza obiektu - trenera środowiskowego.
 Plac zabaw dla dzieci wkomponowany w otoczenie Puszczy Bukowej.
 Pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej wraz z
wyposażeniem. Autonomiczne ogrodzenie. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa,
przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej.
 Pełnowymiarowe boisko do tenisa ziemnego z wyposażeniem. Kort uwzględniający grę
singlową i deblową. Nawierzchnia ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym.
Autonomiczne ogrodzenie.
 Dwa pełnowymiarowe boiska do badmintona z wyposażeniem. Nawierzchnia poliuretanowa
gładka.
 Niepełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z wyposażeniem. Wymiarami zbliżone, nieco
przewyższające boisko do piłki halowej (dokładny wymiar 21mx45m). Autonomiczne
ogrodzenie z piłkochywtami. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 60 mm.
 Bieżnia poliuretanowa, 3 sektory. Długość 60 metrów, włącznie ze strefą startu i hamowania
ok. 80m.
 Parkur, system gimnastyczny dla dzieci starszych wkomponowany w otoczenie Puszczy
Bukowej
 Ogrodzenie zewnętrzne.



6.

Oświetlenie, nagłośnienie i monitoring. System alarmowy w pomieszczeniach zamkniętych.
Mała architektura, ławeczki i kosze, stoliki, stół do tenisa stołowego, ewentualnie elementy
małych trybun.

UZASADNIENIE ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(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)

BUKOVASPORT to pomysł na powołanie w Puszczy Bukowej bazy trekkingowo-sportowej.
Zarazem rekomendowanego miejsca rekreacji rodzin. Aktualnie mimo niezaprzeczalnych
walorów, SPK Puszcza Bukowa pozbawiona jest przestrzeni ściśle dedykowanej dla biegaczy,
miłośników Nordic-Walking, kolarstwa górskiego. Chodzi o miejsce, w którym można
przegrupować siły, miejsca początku ulubionych wypadów wycieczkowych i startu imprez typu
trial. Dodatkowo miejsca jednoznacznie pozycjonującego się jako przyjaznego rodzinie, gdzie
można oddać się nieskrępowanej rekreacji typu otwartego z wykorzystaniem niestandardowych
boisk, placów zabaw, w otoczeniu 130-letnich dostojnych buków i historycznego budynku szkoły.
BUKOVASPORT funkcjonowała by w modelu otwartym, dostępnym dla wszystkich w okresie
całego kalendarzowego roku. Niezależnie w godzinach pracy szkoły będzie mogła stanowić
zaplecze infrastrukturalne w kształceniu kultury fizycznej uczniów. Istotnym atutem lokalizacji jest
relatywnie duża rezerwa terenu oraz mimo korzystnego odseparowania od aglomeracji miejskiej
bliskość istniejącej placówki oświatowej, która będzie mogła sprawować gospodarską pieczę nad
obiektem (gwarancja odpowiedniego standardu utrzymania). BUKOVASPORT to miejsce jakiego
nie ma w Szczecinie. Unikalne walory funkcji i przyrody. Realizacja zadania z zaplanowanym
programem atrakcji z całą pewnością przyciągnie odbiorców z całego miasta. Należy także
zauważyć, iż obiekt może wypełniać istotne luki w kształceniu sportowym takich dyscyplin jak:
tenis ziemny oraz badminton - deficyt ogólnodostępnych obiektów w Szczecinie.
7.

BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

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

BUKOVASPORT ma służyć wszystkim mieszkańcom Szczecina, niezależnie od wieku i poziomu
intensywności zainteresowań sportowych. Według zamysłu autorów obiekt będzie
pozycjonował się stricte familijnie z uwzględnieniem szczególnej specjalizacji w zakresie sportów
trekkingowych: biegacze, kolarze MTB, Nordic-Walking. BUKOVASPORT to postulowana główna
baza trekkingowa Puszczy Bukowej. Miejsce do którego warto przyjechać z daleka. Miejsce
przyjazne rodzinie.
8.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty)
UWAGA: WARTOŚĆ ZADANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ W PRZYPADKU ZADAŃ:
- OGÓLNOMIEJSKICH – 2.100.000 ZŁOTYCH
- DZIELNICOWYCH DUŻYCH – 980.000 ZŁOTYCH
- DZIELNICOWYCH MAŁYCH – 122.500 ZŁOTYCH
Składowe części zadania

Koszt w złotych

1. Projekt techniczny obiektu BUKOVASPORT.

90000 PLN

2. Podbudowa płyt sportowych: 4 cm warstwa wyrównującozagęszczająca, kruszywo łamane 0-4 mm, 15 cm warstwa
nośna – kruszywo łamane, 10 cm warstwa filtracyjna –
pospółka/piasek, utwardzone podłoże – grunt rodzimy,
obramowane obrzeżem betonowym.

350000 PLN

3. Nawierzchnia poliuretanowa typu: 2S (8mm EPDM, 8mm
SBR, 30mm ET) dla boisk: siatkówka/koszykówka, bieżnia
sprinterska oraz badminton.

250000 PLN

4. Nawierzchnia z trawy syntetycznej ITF: 15 mm – kort
tenisowy.

80000 PLN

5. Nawierzchnia trawy syntetycznej: FIFA 2: 60 mm – boisko
do piłki nożnej.

150000 PLN

6. Budynek główny 130mkw + okalająca wiata turystyczna.

300000 PLN

7. Plac zabaw, dodatkowa sztuczna górka, nawierzchnia,
wyposażenie.

250000 PLN

8. System gimnastyczny dla dzieci starszych.

60000 PLN

9. Osprzęt sportowy (słupki, siatki, konstrukcje, tablice, stół
do tenisa, bramki itd).

30000 PLN

10. Oświetlenie, nagłośnienie, monitoring, system alarmowy.

150000 PLN

11. Komunikacja wewnętrzna – właściwa podbudowa I
odwodnienie ciągów alejek brukowanych

140000 PLN

12. Elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
stoliki, ewentualnie niewielkie trybuny.

30000 PLN

13. Ogrodzenie hybrydowe (h=4m), siatka ocynkowana I
powlekana w kolorze zielonym, siatka polietylenowa,
słupki ocynkowane malowane proszkowo, furtki I bramy.

70000 PLN

RAZEM

1950000 PLN

9. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (NIEOBOWIĄZKOWE):
(Uwaga: Liczba wszystkich załączników nie może przekroczyć 10 stron A4 w jednym pliku WORD lub PDF)
a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić)

BRAK.

