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Budzet
obvwatelski
w Sósnowcu ź Załącznik nr 3 do zarządzenia

Prezydenta Miasta Sosnowca
Nr 276 z dnia 19 kwietnia 20!6r.

FoRMULARz zGŁoszENtA zADAN|A oo guożrru oByWATELsKlEGo
W RAMACH BUDZETU MlAsTA sosNowcA NA 2017 RoK*

l. lnformacje o projekcie

lmię i

nazwisko
zgłaszającego

zadanie

Damian Jura, Piotr Bożek, Paweł Wojtecki, Grzegorz Pisalski

Strefa Konsultacyjna:

Edukacji: !szkolna ! przedszkolna

Lokalna: Obszar konsultacvinv nr 12 (Modrzeiów, Jezor. Bór)

Nazwa
zadania

(max do 80
znaków)

oŚRoDEK REKREACYJNy "WyGoDA" Etap ll- budowa altany biesiadnej ze stanowiskiem do
grillowania

Lokalizacja
nieruchomości

w obrębie,
której winno

zostać
zrealizowane

zadanie
(ulica, nr działki)

Park w obrębie ulic: Skromna, Mikołajczyka, Wygoda (obr.12 dz. 1433,1797)

Szacunkowy
koszt realizacji

zadania**

100 000 zł

Skrótowy opis
zadania.

Proszę opisać
czego zadanie
dotyczy (max.

1000 znaków)

Budowa altany biesiadnej ze stanowiskiem do grillowania:

1) Altana:
Altana drewniana o konstrukcji ażurowejw kształcie prostokąta o wymiarach 6x].4m i

powierzchni zabudowy 84mk. Wysokość kalenicy od poziomu terenu ok. 3,5 m. Wysokość
okapu od poziomu terenu ok. 2,5m. Podstawa altany betonowe słupy fundamentowe. Dach
dwuspadowy kryty gontem bitumicznym. Podłoga wykona z kostki brukowej. (przykład :

http ://a lt-drew. p|/altana-pa rkowa-n 16. ph p - załączn i k n r 4 )

2) Schowek narzędziowy/domek handlowy :

Na skraju wschodniego skrzydła altany schowek narzędziowy o powierzchni zabudowy ok 6
mk z podłogą z desek struganych na bloczkach betonowych. (przykład: http://alt-
drew.plldomgk-haĘdlowv-nrl.php - załącznik nr 5 )



3) Ławki i stoły:
Ok. 7 kompletów dla ok. 60 osób (siedziska z oparciami) oraz stoły w altanie wykonane z

heblowanych desek. ( przykład : http://sprzedaiemv.pllmeble-ogrodowe-barowe-krzesla-
d rewn ia ne-h ustawka-100-zl-kra i. ]-8486067 - załączn ik n r 6 )

4) Palenisko z rusztem:
Palenisko z okrągłym rusztem o średnicy ok. 1.5m z regulowaną wysokością oraz możliwością
łatwego demontażu. (grafika -załączniknr 7|

5) Ławy drewniane:
Ławy z desek heblowanych zainstalowane na istniejącym murku kamiennym o łącznej
długości ok 30m, (grafika - wizualizacja)

6) Stojaki na rowery:
Metalowe stojaki dla ok ].0 rowerów

7) Kosze na śmieci;
kosze betonowe x 4

8) lnstalacja elektryczna:
lnstalacja elektryczna - przyłącze elektryczne do schowka narzędziowego/domku
handlowegQ oraz oświetlenie sufitu altany (włącznik w schowku)

Zalącznik nr 2 - mapka z zaznaczeniem terenu realizacji inwestycji.


