
Formularz zgłoszeniowy 

propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok 

Miasto Poznań 

 

1. Tytuł zadania 

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Rusałka 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

Poznań, ulica Golęcińska 7, przy plaży po północnej stronie jeziora Rusałka, w zachodnim klinie zie-

leni. 

 

3. Opis zadania 

Modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Rusałka obejmująca : 

 a/ remont budynku z toaletami 

b/ remont istniejącego budynku wypożyczalni sprzętu sportowego 

c/  budowę i urządzenie  placów zabaw i boisk sportowych z uwzględnieniem potrzeb niepełnospraw-

nych 

d/  system monitoringu i ochrony czystości wody w  jeziorze  

 

4. Uzasadnienie 

Ośrodek wypoczynkowy Rusałka stanowi element zachodniego klina zieleni i jest ważnym zespo-

łem rekreacyjnym usytuowanym w obrębie miasta , na bardzo uczęszczanej trasie pieszo-rowerowej z 

centrum Poznania, przez Strzeszynek do Kiekrza. Jego modernizacja umożliwi atrakcyjniejsze wyko-

rzystanie go w ciągu całego roku, nie tylko w miesiącach letnich. Wszystkie proponowane elementy 

projektu zlokalizowane są na terenie miejskim i są zgodne z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.   

 

5. Beneficjenci zadania 

WSZYSCY mieszkańcy Poznania korzystający z wypoczynku na świeżym powietrzu, a szczególnie 

osoby mniej zamożne, bo dostęp do terenów nad Rusałką, dzięki centralnemu położeniu,  możliwy jest 

pieszo, rowerem oraz poprzez środki komunikacji miejskiej. Ciekawy program może uaktywnić kolej-

ne grupy mieszkańców, spopularyzować różne formy całorocznych zajęć sportowych i wypoczynku. 

 

6. Szacunkowe koszty zadania 

Składowe części zadania:  Koszt: 

1. Prace przygotowawcze i projektowe                                                                                50 000,0 PLN 

2. Modernizacja toalet                                                                      500 000,0 PLN 

3. Remont wypożyczalni sprzętu sportowego 400 000,0 PLN 

4. budowa nowych boisk sportowych:  

 - trawiaste boisko do piłki nożnej 40x70 



 - boisko do badmintona 6,10 x 13,40 

 - teren gry w „boccia”  12,5 x 6,0 m  

 - teren do gry w bule                                                                                razem        80 000,0 PLN     

5. plac zabaw dla dzieci młodszych ( zestawy zabawowe np. „Przedszkolak”,             

 „Brzdąc”, „Hania”, huśtawki, huśtawka na sprężynie, karuzela)                              80 000,0 PLN 

6. plac zabaw dla dzieci starszych i urządzenia sprawnościowe ( pajęczyna, 

 kolejka linowa drewniana, ścianka wspinaczkowa , piramida wspinaczkowa, 

 stół do ping-ponga)                                                                                                     80 000,0 PLN     

7. zestaw urządzeń sportowych typu fitness dla dorosłych (np. orbitrek, twister  

 obrotowy,  „wioślarz”)                                                                                                80 000,0  PLN 

8. urządzenia terenowe, ogrodzenia, ławki , kosze na śmieci                                          30 000,00 PLN 

9. program monitorowania czystości wody                                                                    100 000,00 PLN 

  RAZEM            1 400 000,0  PLN 

 

 

7. Kontakt do pomysłodawców 

Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania:  Kontakt (e-mail, telefon): 

1. Towarzystwo Przyjaciół Sołacza ul. Drzymały 4/6 rosolacz@onet.pl 

 

 

8. Dodatkowe załączniki 

1. Plan sytuacyjny ośrodka z proponowanymi elementami zagospodarowania skala 1:1000 


