
{.y
Budzet

obvwatelski
w SósnoWCU .;

::.::.:.:::.....| .:|:. : !ł, Zalącznik nr 3 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Sosnowca

Nr 276 z dnia 19 kwietnia 20t6r.

FoRMULARz ZGŁoszENlA zADANlA oo guożetu oByWATELsKlEGo
W RAMAcH guożeru MIASTA sosNowcA NA 2017 RoK*

l. lnformacje o projekcie

,imię i nalwig,Ę.. '

ż*fiszaiareso zadanie
ELZBlETA MARZEC

Strefa Konsultacyina:

Edukacji: ffizkolna _,, /
Lo ka l n a ... ...,.........,.,,.... ł a.ńp.ył...

x,il e_rŻ'Ó iika

Nazwa zadania
(max do 80 znaków}

U Rewitalizacja skweru przy Placu Zillingera oraz budowa
mon itorowa nego pa rki ngu przy ha l i gi mn astycznej

lokilłzacja n'*nuolr9,66,§ii. 1 
::

w obrębie, której winno zostać
zreatizowane lada'ńid.,::]..',.

(ulica, nr działki)

Plac Zillingera 1,, przed wejściem głównym do Zespołu Szkół
nr ].5 w Sosnowcu, Liceum Ogólnokształcącego im. St.

Staszica. Oznaczenie działki nr dz.7269, obręb nr 9, KW
2829I, nr rejestru ewidencji gruntów 8400 o powierzchni
11,552 m2

W najbliższej okolicy skweru znądlljąsię równiez
odnowione bloki mieszkalne, s zkoła podstawowa
nowoczesne Centrum Dyda ktyczno-Na u kowe Kieru n ków
Neofilolosii uniwerswetu ślaskieso

Szacunkowy koszt realizacii zadania** 5 00,000l -
Skrótowy opis zadania. Proszę opisać

czego zadanie dotyczy (max. 10a0 znaków)
Projekt zakłada rewitalizację skweru przy Placu Zillingera w
Sosnowcu. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów i

nauczycieli Zespołu Szkół nr ].5, 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 Liceum Ogólnokształcącym im. St.

Staszica zyska nowe funkcje. Powstanie mała architektura
(między innymi ławki, oświetlenie, stojaki na rowery/ kosze)

oraz nowa organizacja zieleni. Wymieniona zostanie również
nawierzchnia chodników i alejki w obrębie skweru.
Odnowiony zostanie także niewielki parking z boku szkoly,
zaaranżowany tak, aby z terenem zielonym stanowił
jednolitą kompozycję.
Zrewitalizowany skwer będzie doskonałym miejscem do
odpoczynku. Poprawi się również estetyka tej przestrzeni

miejskiej. Na atrakcyjności zyska bowiem zarówno szkoła
(ponieważ zmodernizowany plac będzie pełnił funkcję
reprezentacyjną), jak i najbliższa okolica.



Parking znajdujący się bezpośrednio przed wejściem do

] szkoły zostanie zlokalizowany po drugiej stronie budynku

, ,] szkoły, bezpośrednio przy sali gimnastycznej. Mieszkańcy
] 

J UlołOw naprzeciwko szkoły przestaną być narażeni na

l nadmierny ruch samochodowy na ciasnej ulicy i parkowanie

ffi n. niej pojazdów dojeżdżających do szkoły. Dzięki temu
YH po*stanie tam całkowicie nowa przestrzeń, w ramach której
,: planowany jest parking oraz nowe nasadzenia drzew i

I 
krzewow.

ł strona udostępniona do wglądu, prosimy o czfelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji


