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lmię i nazwisko
zf,laszaiaceRo zadanie

Radoslaw Mikołajek

Tytuł projektu ,':
(max do 80 znaków) "', Przyszkolny kompleks boi sk wielofirnkcyj nych

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, którei powini§rt io9§ć

zrealizowany proiekt
tutica, nr działktt

ul. Kościelna 9; 4I-200 Sosnowiea, 387 I

750 000 zł

ZńoZętiem proj ektu j est budowa kompleksu bo i sk

wielofunkcyjnych o wymiafach 43m xż5 m(boisko do piłki
nożnej, koszykówki i piłki ręcznej) zflawierzchnią syntetyczną-
poliuretano wą, bieżni lekkoatletycznej prost ej ( 67 m x 5m ) wraz Ze

skocznią w dal ( 24 m2 ) orazboiska o wymiarach}| mx 1 1 m
(boisko do piłki siatkowej i tenisa ziemnego).

W skład większego boiska wielofuŃcyjnego będą wchodzió:
boisko do piłki nożnej,ręcznej o wymiarach43x25 motaz
koszykówki. Boisko mniejsze wykorzystane będzie do gry w piłkę

siatkową or az tenisa ziemne go. W zdłuż bo i ska większe go

powstanie bteżniaprosta v,ftazzę skocznią w dal.

Boisko jest obecnie pokryte popękaną nawierzchnią asfaltową. Na
skutek intenslnłmej eksploatacji boiska, La nawięrzchni utworzyły

się nierówności, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników,
szszegóInie dzieci. Dodatkowo, w nierównościach po deszczu

zbieńj ą się kałuże, które ni szc zą rlaw ięr zchnię i uniemo żliwi aj ą
korzystanie z ńej . Biężnia ze względu na zŁy stan zo stała

v,ryłączona z użyĄkow ania.

Przy boiskachzamontowane będą piłkochłrryty l ż przy boisku

większym, I przy mniejszym/. Projekt zakładarównież montń
oświetlenia kompleksu. Teren wokół boisk zagospodarowany
będzie poprzezposadzenie trawy i wyłożenie kostki brukowej,
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