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Załącznik nr 6

FORMULARZ ZGŁOSZENlA PROJEKTU DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO
W RAMACH BUDZETU MlAsTA sosNowcA NA 2o2o RoK*

ł strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji
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OSlEDLOWY SKWER WYPOCZYNKOWY PRZY ULICY
KORDONOWEJ

oslEDLE PlAsTÓW, UL. KoRDoNoWA, oBRĘB 11, DZ|AŁKA
NR 231213

275,L38 zł

I Sknitqwy opis projektu. Progąę opisać

I 
czeso dotyczy projekt (max. 1000 znaków)
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CELEM ZADANIA JEST BUDOWA OS|EDLOWEGO SKWERU
WYPOCZYNKOWEGO Z ELEMENTAMl MAŁEJ ARCHlTEKTURY.
W RAMACH POWYZSZEGO ZADANlA PRZEW|DZ|ANE JEST:

1) WYKONAN|E CHODN|KA SPACEROWEGO - 100 m.
(KosTKA BRUKoWA)
2) USTAW|ENlE ŁAWEK - 5 szt.
3) USTAW|ENlE BETONOWO ŁAWKO LEZAKOW - 4 szt.
4| PoŁoKRĄG BEToNoWY DwuczĘŚclowy - 2 szt,
5) UsTAWlENlE KosZY NA ŚMlEcl - 2 szt.
6) USYPANlE KLOMBU NA KW|ATY -a 2OOO cm
7) sToŁ DO PING-PONGA (BETONOWY)- 1_ szt.
8) STOJAK NA ROWERY - ]_ szt. (4 STANOWlsKA)
9) WYKONAN|E TRAWNlKA Z POS|EWU TRAWY - 50 m2

10) NASADZENlE ZlELENl- cls PosPoLlTY (TAXUS MEDIA)
- 10 szt.

I projekt ogólnomiejski

f projekt'ogólnomiejski rejonowy
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