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lmię i nazwisko
zgłaszającego zadanie
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Tytul projektu
(max do 8O znakow}

zlELoNE PŁUCA oslEDLA
sTREFA REKREAol- ALEJA nóż 1oslrolE wAGowA)

Lokałizacja nieruchomości
w obrębie, której powinien zostać

zrealizowany projekt
(ulica, nr działki)

Sos n owi e c ( Ka z i m ie rz Gó rn i czy }

Ul, Wagowa
Działka nr 878/4

Szacunkowy koszt realizacji proiektu * * 227.724,46 zł

§krótowy opis projektu. Proszę
opisać czego do§czy projekt

(max. }000 znaków)

3. Stojaknarowery
4. Nasadzenia dwóch drzew np klonów wokół kraty

@kreacji-aleja róż i łąki polne. 
l

Stworzenie zielonych płuc osiedla. Ogólnodostępność tej 
I

przestrzeni zapewni możliwość korzystania z powstałych 
I

elementów małej architektury wszystkim mieszkńcom 
I

dzielnicy. Umiejscowienie w centralnym miejscu na osiediu 
I

Wagowa gdzie jedyną ,,dotychczasową atrakcj{' tvłv 
Iblokowiska l

Strefa rekreacji ma się shJadać z: . l

l.Solarne ławki dwie sztuki, zaaranżowane w przytulnym i 
I

sprzyjającym skupieniu uwagi rejonie ogrodu, będą streĘ dla 
I

oiOU p-oŚrot 
"jących 

miejsca do pracy w plenerze, Solame 
I

ławki będą położone na bezpiecznym terenie, w zielonym, 
I

dobrze zaaratżowanym otoczeniu. Ławki zasilane Uędą 
l

energią słoneczną, dzięki częmlu ich udogodnienia - 0oĘp 
l

do WiFi, ładowarki USB - będą sprzyjaó ograniczaniu 
]

z:lrżycia energii elektrycznej i ,rńri"js,eniu emisji CO2,

Solarne ławki będą wyposazone w hot spoty ze stroną

startową miasta, umożliwiając zapoznanie się, z
atuanósciami i zapowiedziami wydarzei. prry ławkach

zamontowane zostarlą czujniki smogu, dostarczaj ące aktualne

informacje o stanie powietrza, temperaturze czy wilgotności

powietrza. Ławki wykonane zostaną z matenńów wysokiej
j*os.i i będą zabezpieczone przed dzińańem szkodliwych
warunków atmo sferycmych.
2. Głównym elementem w centralnym miejscu przestrzeni do

zagospodarowania jest stworzenie zielonych płuc : alei ńż,
łąki polnej, ogrodu skalników i iglaków



ochronne które będą połączone z siedziska wokół
5. Aleje spacerowe z wkomponowanymi ławkami
(podświetlone przęz,la*py solarne) wtaz z koszami na

śmieci
6. Wkomponowanie dwóch stołów do szachów

zev,łnęfrmychwrazz jednym stołem do tenisa stołowego' 
] Kosa:

- projekt 20.a00 ń
- ławki solarne 4a.aaa ń
- dwa stoły do szachów 5.000 zł
- stół do tenisa stołowego -3.600 ń
- ławki 15 x 500,00 ń=7.5a0 ń
- Kosze na śmieci -2.00a ń
- stojak na rowery 2.5a0 ń
- oświetlenie ledowe gruntowe - 10.000 zł

- Nasadzenia: tńatLj: alejaróż wielokwiatowych i pnących

, rabatka łubinowa, rabatka lawendowa, rabatka kwiatów

poinych, część terenu zagospodarowana pIzez ogród skalny

wkomponowane maĘ rozchodników, iglaki , pomiędzy

rabatami aleje, ławki, kosze na śmieci

I37.124,46 ń
Razem 2ż7.724,46 ń

* strona udoĘpniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacńowe i poglądowe, koszt realizacji może uLc zmianie w zależnoŚci od ostatecznego zakesu inwestycji


