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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
w przedmiocie projektu skateparku 

z dnia 14.02.2020 r. 
 
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 238/2019 Burmistrza Miasta 
Ostróda z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ostróda w przedmiocie projektu skateparku. 
 
Termin realizacji konsultacji: 20.12.2019 r. – 15.01.2020 r. 
 
Podmioty zaangażowane w konsultacje: 
 

 Referat Rozwoju Lokalnego – Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju, 
Urząd Miejski w Ostródzie 

 ZCS POLSKA SP. Z O.O. – wykonawca dokumentacji projektowej skateparku 
 
Akcja informacyjna rozpoczęła się w dniu 13.12.2019 r. Informacje zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Miasta www.ostroda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ostroda.pl, na 
oficjalnym funpage’u Miasta Ostróda na Faceboooku oraz została przesłana do lokalnych mediów  
i portali informacyjnych, które również zamieściły je na swoich stronach/Facebooku. Były to: 
 

 Ostróda News 
 Ostródaonline 
 Ostróda Flesz 
 Nasz Głos Ostróda 

 
Dodatkowo pracownicy Wydziału MPR, Referatu Rozwoju Lokalnego utrzymywali kontakt telefoniczny 
z grupą młodzieży, która zainicjowała temat budowy skateparku w Ostródzie. Grupa ta uczestniczyła  
w spotkaniach w roku 2019 – jeszcze przed formalnym rozpoczęciem procesu konsultacji w marcu  
i w listopadzie. Poza akcją informacyjną, młodzież była informowana telefonicznie o spotkaniach. 
 
W salach ostródzkiego Amfiteatru  odbyły się dwa spotkania konsultacyjne. Podczas pierwszego 
spotkania w dniu 20.12.2019 r. obecnych było siedem osób. Projektant skateparku zaprezentował 
koncepcję przygotowaną w oparciu o wcześniej zebrane opinie i sugestie – ze spotkania z młodzieżą  
w autobusie świetlicy w listopadzie 2019 r. 

 
pierwsza koncepcja projektu skateparku opracowana na podstawie wytycznych i przedstawiona 

podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego 
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Podczas drugiego spotkania w dniu 13.01.2020 r. obecnych było pięć osób. Projekt przedstawił 
koncepcję poprawioną wg sugestii z pierwszego spotkania.  
 
W dniu 15.01.2020 r. odbyło się spotkanie podmiotów ze strony inwestora, tj. Miasta Ostróda. Obecni 
byli przedstawiciele następujących jednostek i komórek – łącznie osiem osób: 
 

 Szkoła Podstawowa nr 3 Ostródzie – ze względu na lokalizację skateparku w pobliżu szkoły 
 Ostródzie Centrum Sportu i Rekreacji – ze względu na lokalizację skateparku w pobliżu hali 

MOS 
 PWiK Sp. z o.o. – ze względu na sieci sanitarne w pobliżu skateparku 
 MPEC Sp. z o.o. – ze względu na sieci ciepłownicze w pobliżu skateparku 
 Urząd Miejski w Ostródzie, Wydział Inwestycji – ze względu na inwestycyjny charakter 

przedsięwzięcia 
 Urząd Miejski, Wydział Monitorowania Planowania Strategicznego i Rozwoju, Referat Rozwoju 

Lokalnego – ze względu na obsługę konsultacji oraz zadania w zakresie możliwości 
dofinansowania. 

 
Przedmiotem spotkania było omówienie projektu skateparku pod kątem uzgodnień technicznych oraz 
pod kątem programowym tj. sposobu zagospodarowania całego terenu. 
 
 
 

Opinie zebrane w toku konsultacji 
 

Opinie, postulaty, propozycje zebrane w toku 
konsultacji Wynik konsultacji 

łagodniejszy zjazd do bowla Uwzględniono w całości. 

poręcze kwadratowe, zamiast okrągłych Uwzględniono w całości. 

zmiana liczby stopni na schodkach Uwzględniono w całości. 

ustawienie wiaty na sprzęt i środki do sprzątania 
Uwzględniono częściowo: 
- zaproponowano ławkę z wewnętrznym 
schowkiem 

zamiana rampy na spike Uwzględniono w całości. 

oświetlenie umożliwiające korzystanie, gdy jest 
ciemno Uwzględniono w całości. 

lokalizacja skateparku nie powinna kolidować z 
sieciami podziemnymi (sieci nie powinny znajdować 
się pod skateparkiem) 

Uwzględniono w całości. 

lokalizacja i wymiar skateparku powinny pozwolić na 
budowę boiska typu orlik w przyszłości Uwzględniono w całości. 
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