
All

u ut 
|łw

Zalącznik nr 3 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Sosnowca
N r 2 13 z dnia 23 .03 .20I8r .

FoRMuLARz zGŁoszENlA zADANlA oo suożrru oBywATELsKlEGo
w RAMACH auożrru MlAsTA sosNowcA NA 2019 RoK*

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

I nform o pro

lmię i nazwisko
zgłaszaiąceEo zadanie

Halina sobańska

Strefa Konsultacyjna:

I szkolna (liczba uczniów..................,.) f] przedszkolna (liczba przedszkolaków,..................)

X! lotatna Strefa Konsultacyjna Vlll Zagórze Południe
Nazwa zadania

{max do 80 znaków) Więcej światła i rekreacji na Alei przy ul. Lenartowicza w
Zagórzu

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr dziołki)

UL. Lenartowicza ob. e.ooÓrJe ,

Strefa gier i rekre..ji- arirłti nr 4rĘ0{ 
|,|g

Oświetlenie chodnika - od Lenartowicza'152 do ul. Ks.

Blachnickie go z wyłączeniem niewielkiej działki SM Zagórze

nr
Szacunkowy koszt realizacji zadania** 170 600,00 pln.

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max. 1000 znoków)

Zadanie obejmuje instalację oświetlenia przy chodniku
zlokalizowanym pomiędzy ul. Lenartowicza, a Białostocką (9
lamp)od polowy do ul. Blachnickiego (z wylączeniem
niewielkiej działki SM Zagórze) i rozbudowę strefy gier

i rekreacji przy ul. Lenartowicza o: 2 stoty do gry w szachy
na podmurówce, 4 ławki, 2 kosze na śmieci; Street Workout;
5 podwójnych urządzeń siłowych na podłożu , 4lawki z 2

koszami na śmieci i psie odchody; 2 niskie, drewniane
donice z roślinami zimozielonymi; nasadzenie 10 drzew
liściastych, kolorowych. Chodnik od Al. Paderewskiego do ul.

Ks. Blachnickiego jest oświetlony tylko do połowy, a do ul.

Blachnickiego całkowicie brak oświetlenia, Teren jest

miejscem biegania, spacerów, chodzenia NW, do marketu i

kościoła. Brak oświetlenia uniemożliwia korzystanie z niego,

zagraża bezpieczeństwu, a mieszkańcy niskiej zabudowy przy

ul. Lenartowicza narażeni są na ciągłe włamania. Obok
chodnika jest teren zielony, na którym zlokalizowana jest

strefa gier i rekreacji, która sąsiaduje z małym placem zabaw,
gdzie brak urządzeń zabawowych dla dzieci starszych.

Siłownia w tym miejscu przyjęła się bardzo i korzystający

oczekują w kolejce do urządzeń. Dlatego Wnioskodawca
zaplanował rozbudowę istniej ącej st refy gi e r

i rekreacji, siłowni oraz instalację la@


