Szczecin dnia 19.06.2020
Nr. PRO/07/2020

Protokół z Konsultacji Społecznych dot. zagospodarowania terenu przy ul. Kolonistów
w Szczecinie
„Park przy ul. Kolonistów”

Cel konsultacji: Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z uwagami i opiniami
mieszkańców dot. przygotowanej koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kolonistów w
Szczecinie.
Forma i Informacja o konsultacjach:
Konsultacje społeczne przeprowadzone były w okresie 2.01.2020 do 18.06.2020r w
następujących formach:
1) ETAP I - Zbieranie uwag i propozycji przez Radnych Osiedla od mieszkańców Osiedla
do dnia 5.02.2020 – Protokół z posiedzenia Rady Osiedla - załącznik nr 1 do Protokołu,
2) ETAP
II
Media
społecznościowe
Facebook:
https://www.facebook.com/radaosiedlabukowo od dnia 11.02.2020 do dnia 17.02.2020
(Liczba odbiorców 1436 osób, liczba aktywności -1019) - załącznik nr 2 do Protokołu,
3) ETAP III - Konsultacje formie spotkania z mieszkańcami w planowanym miejscu
zagospodarowania terenu.
Informacja konsultacjach w dniach 10.06.2020 – 18.06.2020: Tablica ogłoszeń Rady
Osiedla
Bukowo,
Portal
Społecznościowy
Facebook
https://www.facebook.com/radaosiedlabukowo (potwierdzona liczba odbiorców 4120
osób , liczba aktywności 735) - załącznik nr 3 do Protokołu.

Wyniki poszczególnych ETAPÓW konsultacji:
1. ETAP I: Propozycje mieszkańców przekazane przez Radnych Osiedla Bukowo:
a) Boisko wielofunkcyjne - SBO
b) Elementy strefy workout i siłowni pod chmurką
c) Wybieg dla psów
d) Mały parking
e) Ławeczki
f) Ogrodzenie terenu
g) Śmietniki
h) Oświetlenie terenu
i) Wiaty zacieniające
j) Zieleń - nowe nasadzenia
2. ETAP II: Mieszkańcy wyrażali obawy co do:
a) bliskości boiska i wybiegu dla psów (poprawiono koncepcję znacznie oddalając
wybieg od boiska),
b) zbyt małej ilości urządzeń do ćwiczeń (poprawiono koncepcje dodając ścieżkę
zdrowia).
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Pozostałe komentarze były bardzo pozytywne (zgodnie z załącznikiem nr 2 do
protokołu).
3. ETAP III: Konsultacje w formie spotkania z mieszkańcami
Data i czas spotkania: 18.06.2020 w godz. 18.00-20.10
Przedstawiciele Rady Osiedla: Łukasz Nowak, Bogumiła Brodzińska, Jadwiga
Brzostek Nowakowska, Marian Sałamaj, Karolina Kędzierska Kapuza, Milena
Jerchewicz Rom, Dariusz Czajkowski.
Ilość osób uczestniczących w spotkaniu: 24 osoby (w tym przedstawiciele Rady
Osiedla).
Uwagi i wątpliwości:
1) Mieszkańcy zgłosili uwagi co do wielkości wybiegu dla psów – Przedstawiciele
Rady Osiedla przedstawili propozycję przedłużenia wybiegu do granicy działki
38/94. Propozycja została przyjęta pozytywnie.
Więcej uwag i wątpliwości nie zgłoszono.
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