
UCHWAŁA NR III/6/2022  

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 11 lutego 2022 r. 

 

w sprawie skierowania stanowiska Rady do Burmistrza Drezdenka w sprawie budowy 

skateparku w Drezdenku. 

 

Na podstawie §6 Uchwały nr XLIX Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 października 2021 

r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej statutu (Dz. Urz. 

Woj. Lubuskiego z 2021 r. poz. 2148), Młodzieżowa Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§1. Rada kieruje stanowisko do Burmistrza Drezdenka w sprawie budowy skateparku w Drezdenku.  

§2. Stanowisko stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały. 

§3. Uchwałę przekazuje się Burmistrzowi Drezdenka. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1  

02/2022         Drezdenko, 11.02.2022 r. 

 

 

 

Młodzieżowa Rada Miejska 

w Drezdenku 

Sz. P. 

Karolina Piotrowska 

Burmistrz Drezdenka 

 

STANOWISKO 

 

Szanowna Pani Burmistrz! 

Młodzieżowa Rada Miejska w Drezdenku, działająca na podstawie uchwały nr XLIX 

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 października 2021 r. w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 

2021 r. poz. 2148), zwraca się do Pani z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających 

do utworzenia w naszej gminie skateparku. 

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku dostrzegają problemy dzieci i młodzieży   z 

naszej gminy dotyczące braku miejsc, w których młodzi ludzie mogliby spędzać swój wolny 

czas, zwłaszcza w okresie wakacji. Rozwiązaniem tego problemu byłoby zapewnienie 

młodzieży miejsca, w którym mogłaby się spotykać z rówieśnikami. Skatepark, o który 

zabiegała już Młodzieżowa Rada Miejska I kadencji byłby jednym z takich rozwiązań. Młodzi 

ludzie uprawiając swój sport często w miejscach do tego nie przeznaczonych naraża zarówno 

siebie jak i przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpieczeństwo, np.: jeżdżąc w 

pobliżu ulic, ryzykują potrącenie przez przejeżdżające samochody. Skatepark byłby idealnym 

miejscem do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach BMX oraz rozwijania swoich 

umiejętności. Młodzież jeździłaby w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym, miejscu i nie 

niszczyłaby elementów użyteczności publicznej oraz nie przeszkadzałaby przechodniom. 

Doświadczenia miejscowości, w których wybudowano tego typu miejsca, wskazują, że z oferty 

korzysta wielu mieszkańców, często nawet ustawiając się w kolejki. Inwestycja w skatepark to 

nie tylko inwestycja w młodzież, ale również promocja turystyczna naszej gminy.  
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