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l. lnformacje o projekcie
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f]szkolna {liczba uczniów59l} D

lVowe iycie skweru przy Placu Zillingera oraz nowa struktura

monitorowanego parkingu przy hali gimnastycznej
Nazwa zadania

(mgx do 80 znaków}

Plac Zillingera1, przed głównym wejściem do lV Liceum

Ogólnokształcącego z Oddziatami Dwujęzycznymi im, Stanisława Staszica

w Sosnowcu. Oznaczenie działki nr dz.7269, obręb nr 9, KW 28291, nr

rejestru ewidencji gruntów 8400 o powierzchni 11 552 m2,

W najbliższej okolicy skweru znajdują się również odnowione bloki

mieszkalne, szkoła podstawowa, nowoczesne centrum Dydaktyczno _

Naukowe Kierunków Neofilo|ogii Uniwersfetu

Lokalizacja nieruchomoścl
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr działki}

Projekt wchodzi naprzeciw potrzebom uczniów i nauczycieli lV Liceum

ogólnokształcącego z oddziatami Dwujęzycznymi im. stanislawa staszica,

ale także mieszkańców poszukujących terenu zielonego na odpoczynek,

Dzięki realizacji projektu powstanie w dzielnicy Pogoń nowa przestrzeń

publiczna, która będzie stanowić z pewnością czynnik miastotwórczy.

Skwer bezpośrednio przed wejściem do budynku liceum zyska nowe
funkcje min. będzie doskonalym miejscem do odpoczynku.. W otoczeniu
zieleni powstanie mata architektura tj. lawki, oświetlenie, stojaki na

rowery, kosze. Wymienione nawierzchnie chodników oraz alejki
spacelowe w podanym obrębie nadadzą skwerowi nowoczesny i

funkcjonalny charakter. Odnowiony zostanie także niewielki parking z

boku szkoły, Jego aranżacja stanowi jednolitą kompozycję z terenem
zielonym.
Zrewitalizowany skwer poprawi również estetykę tej przestrzeni

miejskiej. Na atrakcyjności zyska zarówno szkola (zmodernizowany ptac

będzie pełnił rolę reprezentacyjną), jak i na.ibliższa okolica.
Parking znajdując się bezpośrednio przed wejściem do liceum zostanie
zlokalizowany po drugiej stronie budynku szkoĘ, bezpośrednio przy sali
gimnastycznej. Mieszkańcy z bloków naprzeciwko szkoły przestaną być
narażeni na nadmierny ruch samochodowy na ciasnej ulicy i parkowanie
na niej pojazdów dojeżdżających do szkoły. Dzięki temu powstanie w tym
miejscu nowa przestrzeń, w ramach której planowany jest parking ale
przede wszystkim nowoczesny charakter placu wypełni zieleń, krzewy i

drzewa.

Projekt zaklada rewitalizację skweru przy placu Zillingera w Sosnowcu,

Szacunkowy koszt realizacji zadania*i

§krótowy opis zadania, Proszę opisać
czego zadanie dotyczy tmax. laja znaków)


