
Lista projektów przyjętych i odrzuconych w ramach 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 

 

L.p. Nazwa projektu Opis zadania Wniosek 

przyjęty/ 

odrzucony 

Uzasadnienie 

1. Strefa psiej 

aktywności 

Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego wybiegu dla psów 

wraz z urządzeniami aktywizującymi. 

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:  

- wykonanie projektu technicznego, 

- ogrodzenie terenu, 

- zakup i montaż urządzeń dla psów, 

- zakup ławek i śmietników, 

- zagospodarowanie terenu (np. zakup żwiru) 

- instalacja latarni, 

- robocizna. 

Szacunkowy koszt realizacji: 

155 000 zł 

Lokalizacja: 

 

ul. Pola, działki nr 226 i 227/5 obręb 5 Miasta Szczytno 
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2. Disc Golf Park 

Szczytno 

 

Projekt zakłada utworzenie pola do gry w disc golfa. Jest to sport 

polegający na trafieniu plastikowym dyskiem do specjalnego kosza w 

jak najmniejszej liczbie rzutów. Zamysłem projektu jest 

zagospodarowanie już istniejącego obszaru zieleni poprzez ustawienie 

koszy oraz wyznaczenie obszarów startowych tak, aby można było 

stworzyć małe pole do gry w disc golfa. Zazwyczaj tradycyjne pole do 

disc golfa składa się z 18 koszy, aczkolwiek popularne są też pola 9- i 

6-koszowe. Z uwagi na dość niewielki obszar najrozsądniejszym 

wyborem wydaje się być utworzenie pola składającego się z 6 koszy, 

które umożliwi swobodną grę. 

W tym celu niezbędnych będzie: 

- 6 specjalnych koszy do disc golfa, 

- 6 obszarów startowych dla każdego kosza (wylewka betonowa lub 

specjalna mata o wym. 1,5x2,5m) 

- 6 małych tablic informacyjnych ustawionych przy każdym obszarze 

startowym, zawierających informacje o odległości do kosza (w 

metrach) oraz strzałkę wskazującą kierunek gry (od obszaru 

startowego do kosza), 

- 1 duża tablica informacyjna z nazwą pola oraz informacjami 

pozwalającymi (nowym) graczom na zapoznanie się z podstawowymi 

zasadami tego sportu i samym polem „Disc Golf Park Szczytno”. 

Szacunkowy koszt realizacji: 

25 000 zł 

Lokalizacja: 

teren zieleni miejskiej między ulicami Łódzka i Piłsudskiego, działka 

nr 62/3 obręb 3 Miasta Szczytno 
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3. Zróbmy sobie Park Założeniem koncepcji zagospodarowania działki nr 622/2 w 

Szczytnie, jest przekształcenie jej terenu w urokliwy park dla 

mieszkańców okolicznych bloków oraz domków jednorodzinnych, w 

którym będą mogli na łonie natury spędzać wolne chwile. Koncepcja 

projektowa zakłada przede wszystkim uporządkowanie istniejącej 

roślinności, zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych oraz 

stworzenie otwartej przestrzeni, której obecnie brakuje. 

W koncepcji projektowane alejki z nawierzchni gruntowej 

utwardzonej domieszką gliny oparto na istniejących przedeptach 

stworzonych przez mieszkańców. Takie obecne już ciągi 

komunikacyjne dobrze obrazują potrzeby użytkowników, a 

nawierzchnie z jakiej je zaprojektowano z powodzeniem stosuje się od 

lat w licznych założeniach parkowych. Koncepcja przewiduje także 

odpowiednie rozmieszczenie nowych dosadzeń uatrakcyjniających to 

miejsce w oczach użytkowników, głównie są to hortensje w 

odmianach dobrze znoszących miejskie warunki. Dodatkowo 

wprowadzono kilka drzew o odmiennym wybarwieniu – Buk 

pospolity oraz lubiane przez niemal wszystkich, lilaki. Aby 

wprowadzić do parku więcej koloru zaprojektowano łąki kwietne. 

Oprócz walorów estetycznych tworzą one lepszy mikroklimat na 

terenach miejskich, filtrują wody opadowe oraz powietrze, czym 

przyczyniają się do zatrzymania pyłów tworzących smog. Ponadto 

koncepcja zakłada rozmieszczenie ławek, śmietników, „psich 

pakietów”, miejsca do grilla oraz oświetlenie solarne. 

Szacunkowy koszt realizacji:  

250 000 zł 

ODRZUCONY Przedstawiony projekt pn. 

„Zróbmy sobie park” nie 

spełnia wymogów §4 ust.3 lit.  

f) Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Gminy 

Miejskiej Szczytno, ponieważ 

projekt ten stoi w 

sprzeczności                                  

z obowiązującymi w mieście 

planami, z uwagi na fakt, że 

proponowana  działka  nr 

622/2,  obręb 6 miasta 

Szczytno znajduje się w 

ofercie  inwestycyjnej miasta 

Szczytno od początku 

kadencji obecnego 

Burmistrza. 

 

Ponadto przedmiotowa 

działka położona jest na 

terenie, gdzie istnieje 

możliwość zabudowy 

wielorodzinnej oraz  

jednorodzinnej 

wolnostojącej, szeregowej lub 

bliźniaczej. 

Obecnie Gmina Miejska 

Szczytno potrzebuje działek 

przeznaczonych pod 

zabudowę wielorodzinną. Po 

przeprowadzonej analizie 

istnieje możliwość 



Lokalizacja:  

Osiedle Królewskie, działka nr 622/2 obręb 6 Miasta Szczytno 

wydzielenia na tym terenie 3 

nieruchomości pod zabudowę 

wielorodzinną lub 10 działek 

pod zabudowę 

jednorodzinną. 

Dodatkowo, w roku ubiegłym  

Gmina Miejska Szczytno 

przystąpiła do Spółki SIM- 

KZN Północ Sp. z o. o.  z 

siedzibą w Olsztynie, do 

której zadań należy budowa 

budynków wielorodzinnych z 

prawem dojścia do własności. 

Realizując w/w politykę 

przyjętą przez Radę Miejską 

w Szczytnie, teren wskazany 

we wniosku należy 

przeznaczyć pod zabudowę 

wielorodzinną. 

4. Jezioro marzeń – 

Szczytno 

Zwiększenie oferty wypożyczalni Miejskiego Ośrodka Sportu o 

nowoczesny sprzęt możliwy do wypożyczenia dla mieszkańców i 

turytów poprzez zakup: 

- rowerów wodnych typu: łabędź, auto 

- roweru wodnego – elektrycznego 

- kajaków transparentnych 

- desek SUP z wiosłem 

- rowerów miejskich wraz z przyczepką dla dzieci 

- hulajnogi elektrycznej, 

- pojazdu elektrycznego Segway, 

- baneru informacyjnego wraz z tablicą z regulaminem, 

- logowanie sprzętu nazwą projektu „Jezioro Marzeń – Szczytno” 

Poprawa wyglądu plaży miejskiej poprzez zakup: 

- parasoli słomianych, 

- leżaków, 
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- oświetlenia na drzewa. 

Cel: popularyzacja aktywnej formy wypoczynku, poprawy wizerunku 

miasta oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej. 

Szacunkowy koszt realizacji: 250 000 zł 

Lokalizacja:  

Baza Wodna MOS-u, Plaża Miejska w Szczytnie 

5. Wybiegi dla psich 

pupili w Szczytnie 

 

Mieszkańcy Szczytna w swoich domach posiadają setki psów. 

Ogrodzone miejsca do wybiegów naszych pupili będą wyjściem 

naprzeciw potrzebom w ich codziennej opiece. Wobec tego 

wybudowane zostaną dwa ogrodzone miejsca przyjazne 

czworonogom wraz z urządzeniami do ich zabawy, wraz z 

oświetleniem i ławkami. Wokół tych wybiegów posadzone zostaną 

drzewa tlenowe, które dadzą cień dla korzystających oraz tlen dla 

środowiska. 

W ramach projektu wykonane zostaną dwa wybiegi 20x20m. Na 

każdy z wybiegów złoży się: 

- równoważnia, 

- słupki do slalomu, 

- platforma potrójna, 

- szałas, 

- kładka, 

- obręcze do przeskoków, 

- tunel domek, 

- ogrodzenie, 

- zestaw na zwierzęce odchody z podajnikiem torebek, 

- regulamin, 

- ławki, 

- oświetlenie. 

Szacunkowy koszt realizacji: 
200 000 zł 

 

Lokalizacja: 
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park miejski przy ul. Pasymskiej, teren miejski przy użytku 

ekologicznym „Mała Biel” 

6. U’Rock Fest 

Szczytno 

 

 

Cel projektu: Stworzenie Festiwalu Rockowego w Szczytnie, który 

przyczyni się do promocji, rozwoju kulturalnego, turystycznego oraz 

gospodarczego miasta. Ponadto inicjatywa ma za zadanie stworzenie 

atrakcyjnej programowo i wizualnie, otwartej przestrzeni dla mniej 

znanych twórców, prezentację ich umiejętności. Poszerzenie 

horyzontów muzycznych odbiorców poprzez możliwość bezpłatnego 

udziału. 

Co zostanie w jego ramach wykonane: dwa wieczorne bloki 

koncertowe. Każdego dnia wystąpią dwie znane polskie gwiazdy 

rockowej sceny muzycznej oraz trzy zespoły supportujące, łącznie 

dziesięciu wykonawców podczas trwania wydarzenia. 

Szacunkowy koszt realizacji: 

234 800 zł 

 

Lokalizacja: park miejski przy ul. Pasymskiej 

ODRZUCONY Według §2 pkt. 3 Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Miejskiej Szczytno w 

ramach Budżetu 

Obywatelskiego 

proponowane mogą być 

projekty o charakterze 

inwestycyjnym. 

Złożony projekt jest 

jednorazową imprezą 

kulturalną, co nie mieści się w 

założeniach Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


