
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji  

projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku  
i toru do dirty jumpu przy ulicy Turczynek w Milanówku 

                   
Więcej informacji na: 

www.trojmiasto-ogrodow.eu 
 

 

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.  

   

Milanówek, dnia 22 kwietnia 2015 r. 

 

WYNIKI KONSULTACJI 

W konsultacjach dotyczących założeń do wykonania koncepcji oraz dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu przy ulicy Turczynek w 

Milanówku przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o 

których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, oraz mieszkańców z terenu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w terminie od 

01.04.2015 r. do 14.04.2015 r. wpłynęły dwie opinie, w tym jedna na wymaganym formularzu. 

Pełną treść zgłoszonych przez mieszkańców uwag i opinii publikujemy w załączniku. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz z propozycjami zmian w 

konsultowanych założeniach: 

Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii z przeprowadzonych konsultacji społecznych wraz ze 

zgłoszonymi propozycjami zmian  

w konsultowanych założeniach do wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu przy ulicy Turczynek w 

Milanówku. 

Lp. Uwaga/Opinia Ewentualna propozycja zmian  

w konsultowanych założeniach 
1. Propozycja uwzględnienia w projekcie 

przeszkód dedykowanych dla osób jeżdżących 

na deskorolkach  

i hulajnogach. 

Nie uwzględniono. 

Część z zaproponowanych przeszkód w tym: mini rampa 

z podłogą, funbox, piramida z grindboxem czy mini 

quarter są przeznaczone zarówno dla osób jeżdzące na 

rowerach jak i na deskorolkach, rolkach czy hulajnogach. 

2. Propozycja uwzględnienia w projekcie toru 

rowerowego "Pump Track". 

Nie uwzględniono. 

Dokumentacji projektowo-kosztorysowa zakłada 

rozbudowę skatparku jak również  toru rowerowego do 

dirty jumpu. Klub Sportowy HARDONBMX TEAM 

planuje rozbudowę skateparku o tor Pump Track  

w przyszłym roku, nie ma więc konieczności 

uwzględniania go w projekcie. 
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