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* 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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zsłaszaiacego zadanie
Mariusz Papiernik

Strefa Konsultacyjna:
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Nazwa zadania
(max do 80 znaków)

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLACI] ZABAW DLA
DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 UL.
oSrRoGÓRSKA 37 W SuSNOWCU

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr działki)

ul. Ostrogórska 37
dzińki ewidencyjne o numerach:
obręb 001l Sosnowiec

4872,4873,4944

Szacunkowy koszt realizacji zadania** 200.000,00 zł

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max. 1000 znaków)

Projekt ma celu modernizację i rozbudowę placu zabaw dla dzieci
na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5.
RealizaĄa proj ektu przeprowad zona byłaby w dwóch etapach:
I. Rewitalizacja terenu ogrodu przedszkolnego:
l. Zakup ziemi do wyrównania terenu i przyk,łycia wystających

i zagrażających bezpieczeństwu dzieci korzeni drzew.
2. Wykonanie trawnika z posiewu lub z rolki.
3. Wymiana fragmentu starego i zńszczonego chodnika

asfaltowego na kostkę brukową.
4, Demontńj ednej p iaskownicy.
II. Modernuacja i rozbudowa placu ztbaw dla dzieci - zakup

i montaż nowych urządzeń zabawowych:
1. Huśtawki rvłykłe (1 szt. podwójna), huśtawki wagowę (1 sź.)
2.TńIica do rysowania (1 sź.)
3. Drabinka pozioma(1 sź.)
4.Przejście z opon lub rurowe (1 sź.)
S.Urządzenie zabawowe pojedyrcze np. lokomołwa + wagonik

(1 sź.)
6. Zestavł urządzeń zabawowych (1 sź. zbudowany z min. 4,5

podestów w tym dwóch zadaszonych, przejście rurowe,
równoważniowe, zjazd stażacki, zjeżdżalnie - dwie o różnej
dfugości i kącie nachylenia, ię.)

7.Ławki parkowe (3 szt.)
8. Piaskownica (1 sź.)
9. Ułożenie powierzchni bezpiecnrych pod vządzeniarli

zabawowymi.
Montaż zabawek I ich ilość z uwzględnieniem przew|dzianych
stref bezpieczeństwa okreśIonych przez ich producenta.


