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* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
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Rewitalizacja zewnętrznych obiektów sportowych przy
Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu
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zrealizowańe zadańie
(ulico, nr dziołki)

Teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu,
ul, Marszałka Józefa Piłsudskiego It4, część dziatki nr: 1065,

]-066, 1067 ,1068, 991

500 000 zł

Skrótowy opis zadania; Prośzę ópisać Głównym założeniem projektu jest rewitalizacja szkolnych
obiektów sportowych (zewnętrznych):
1} przebudowa dotychczasowych szkolnych wyłożonych

asfaltem, wykonanie oświetlenia boiska i objęcie terenu
monitoringiem wizyjnym oraz ustawienie ławeczek

2) budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy
naturalno-syntetycznej wraz ze strefą kibica, strefa dla
drużyn
budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o
nawierzchni poli u retanowej
wybudowanie boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią
poliuretanową

5) wybudowanie boiska do koszykówki z nawierzchnią
poliuretanową

6) ogrodzenie boiska do piłki nożnej
7| ustawienie trzech wielosezonowych stołów do tenisa

stołowego
8) ustawienie koszy na śmieci
9) wybudowanie miejsc parkingowych przy obiekcie
10) ogrodzenie obiektu sportowego

Obecnie boiska nie są ogrodzone posiadają nawierzchnię
betonową, która nie spełnia norm bezpieczeństwa przez co
użytkownicy narażeni są na urazy oraz kontuzje. W obecnej
chwili z powodu nieprowadzenia na terenie zajęć
zorganizowanych służy on jako parking samochodowy dla

okolicznych mieszka ńców.

3)

4)

czego żadanie dotyczy (max, 1000 znaków)
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