Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku
i toru do dirty jumpu przy ulicy Turczynek w Milanówku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII
dotyczącej założeń do wykonania koncepcji oraz dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu przy
ulicy Turczynek 8 w Milanówku.
Konsultacje są realizowane w ramach projektu pod nazwą „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni
publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" finansowanego z funduszy EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Termin zgłaszania opinii: od 01.04.2015 r. do 14.04.2015 r.

Imię i nazwisko osoby wnoszącej opinię / Nazwa organizacji wnoszącej opinię:
......................................................
Opinie/uwagi/propozycje:
Witamy
W związku z konsultacjami prowadzonymi przez miasto Milanówek, piszemy do Państwa aby przedstawić
nasze sugestie. Skatepark który obecnie stoi na Turczynku przeznaczony jest głównie do użytku przez
BMX-y. Założenia przedstawione na stronie internetowej miasta również najbardziej odpowiadają
użytkownikom rowerów. Według nas – skaterów, powinien być on dostosowany również dla osób
jeżdżących na deskorolkach, rolkach i hulajnogach. Przeszkody, które zostały wstępnie zaproponowane są
również przeznaczone dla BMX-ów. W załączniku przedstawiamy przykładowe skateparki, które zajmują
stosunkowo małą powierzchnie, a są funkcjonalne ( wszyscy z mogą z nich skorzystać ). Budowa takiego
obiektu mieści się w granicach 70 tys. zł. Taki obiekt przyciągnie ludzi z okolicznych miast, w
szczególności z Trójmiasta Ogrodów. W obecnej chwili takim miejscem jest skatepark w Podkowie Leśnej,
pomimo że jest on na bardzo niskim poziomie. Liczymy na rozważenie naszych sugestii i propozycji. W
razie potrzeby jesteśmy w stanie opowiedzieć więcej o budowie skateparków oraz ich funkcjonalności, w
wyznaczonym przez miasto terminie.
Pozdrawiamy

Milanówek, dnia: 09.04.2015

..........................
Imię i nazwisko
osoby zgłaszającej opinię

Więcej informacji na:
www.trojmiasto-ogrodow.pl

Projekt: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej
i komunikacji” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych.

