
of lz

Załączniknr 6

FORMULARZ ZGŁOSZENlA PROJEKTU DO BUDZETU OBYWATELSK|EGO
W RAMACH BUDZETU MlAsTA soSNoWcA NA 2o2o RoK*

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi Iiterami
++Przedstawione kosztY są szacunkowe i pog|ądowe, koszt realizacji moze u|ec zmianie w za|eżności od ostatecznego zakresu inwestycji
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Wpłnń 
1 7, 06, 2019

Budzet
obvwatelski

w SÓsnowcu 9 n,ł,iu ..-W!!!.?ł.,...........

ol.
.,i!]:- .: lrnię i nazWis.:kd, :., 'i', ,,,

zgłaszającego zadanie
J Justyna Bialas- Pietrzyk
]

X projekt ogól nom iejŚki

l prÓ.jett ogólnomiejski re.jońÓWy..,........,......,....,.,.,:::...:......,,.........,....,..,...,..,

l ytur projektu
(mox do 80 znaków)

,,Nasz wymarzony plac zabaw"- rozbudowa placu zabaw dla
dzieci przy PM nr 5 w Sosnowcu

..':, iilokal iżacjanje r.uchoń§ŚĆł. ..i,.
w obiĘbie, któllej'póŃj=n ń.zo§tńĆ;-',
:.,''' alizoWanv,§qfu:';,l,.',.

(ulica, nr dziolki)

41.-2OO Sosnowiec, ul. Ostrogorska 37
Działki ewidencyjne o numera ch; 4872,4873,4944
Obręb 001]. Sosnowiec

Szacunkowy koszt realizacji projektu+* 200 000,00zł

;.'Srylió.tó opis ókt.u,ł Żę o$i -
czego dotycŻy projekt (max, fuóó znaków)

Projekt ma na celu modernizację i rozbudowę placu zabaw
dla dzieci na terenie przedszkola Miejskiego nr 5 w sosnowcu.
Realizacja projektu przeprowadzona byłaby w dwóch
etapach:
l. Rewitalizacja terenu ogrodu przedszkolnego:
1. Zakup ziemi do wyrównania terenu i przykrycia
wystaj ących i zagrażających bezpiecze ństwu d zieci ko rzen i

drzew.
2. Wykonanie trawnika z posiewu lub z rolki.
3, Wymiana fragmentu starego i zniszczonego chodnika
asfaltowego na kostkę brukową,
4, Demontaz jednej piaskownicy.
ll. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci- zakup i

montaz nowych urządzeń zabawowych:
1. Huśtawki zwykłe(l Szt. podwójna), huśtawki wagowe
(1szt.).

2. Drabinka pozioma (1 szt.).
3. Przejście z opon lub rurowe (1szt.).
4. Urządzenie zabawowe pojedyncze np. lokomotywa +

wagonik (1szt).

5. Zestaw urządzen zabawowych zbudowany z podestów, w
tym dwoch zadaszonych, 4azdstrazacki, zjeżdżalnie, przejście
ru rowe, równowazn iowe.
6. Ławki parkowe (3szt).

7. Piaskownica (1szt.).

8. Ułozenie powierzchni bezpiecznych pod urządzeniami
zabawowymi,


