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* strona udostępniona do wgtądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt rea|izacji może ulec zmianie w zależnoŚci od ostatecznego zakresu inwestvcji

l. lnformacje o p cle
lmię inazwisko

zsłaszaiacego zadanie
Michał waśniewski

X projekt ogólnomiejski
nraiaut nońlnnmioiclzi r

Tytuł projektu
(max do 80 znaków)

Stacja sportowa Sosnowiec Główny

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której powinien zostać

zrealizowany projekt
(ulica, nr działki)

Ul. Kilińskiego 25, 41 -200 Sosnowiec, I87 0 12 obr. 00 1 1

Szacunkowy koszt realizacji projektu** 850.000,00zł brutto
Ok,250zł netto m2 -nawierzchnia poliuretanowa z
podbudową i sprzętem sportowym(powierzchnia boisk
2100m2)
PiłkochwYy wysokość 6m- ok. 600ń netto metr bieżący
(długość ok. 80m)
Piłkochwyty wysokość 4m- ok, 450zł netto bieżący (długośó
ok.30m)

Skrótowy opis projektu. Proszę opisać
czego dotyczy projekt (mox. 1000 znaków) Planowana inwestycja polegać będzie na budowie kompleksu

bo i sk wielofunkcyj nych łączący ch ze społowe dys cyp liny
sportowe. Proponuj emy nawierzchni ę syntety czną
(po liuretanową) na odpowiedniej p o dbudowie dynam tczne1 .

Planowany do realizaĄi kompleks boisk będzietworzyć
prostokąt o wymiarach 70mx30m. W skład kompleksu będą
wchodzić: boiska do piłki nożnej,ręcznej ( 50m x 30m),

koszykówki, siatkówki oraztenisa (20m x 30m). Boiska do

piłki noznej i ręcznej oddzielone będą od drugiego boiska
siatką o wysokości 4m tak zwany piłkochwY. Od strony
Dworca PKP oraz przejścia podziemnego równiez
zamontowanabędzie siatka o wysokości 6m. Teren wokół
boisk będzie wyposażony w ławki i podłoze trawiaste.

Wzółużtorów kolejowych moma usytuować bieżnie 3
torową o długości 80 m wraz ze stanowiskięm do skoku w
dal. Teren powinien być monitorowany i wyposażony w
system identyfrkacji osób korzystających z obiektu.
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