
1. Tytul zadania (do 15 wyrazdw) 

WNIOSEK NA BUDOW& BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

2. Lokalizacja zadania (numer dziaiki, rodzaj wiasnos'ci i nazwg osiedla, do ktbrego naleiy dana dzialka 
moina sprawdziC na mapce dostgpnej przez link na stronie www.lodt~Vbudzet obvwalelskU2017) 

Inwestycja bqdzie zrealizowana na terenie nale3cym do Szkdy Podstawowej nr 166 
im. 19 Stycznia niajqcej swojq siedzibq w Lodzi przy ulicy Szarnotulskiej 117. Szkoia 
Podstawowa nr 166 jest szkolq publicznq prowadzonq przez miasto L6di. Teren, na ktorym 
ma powstai inwestycja nalezy do miasta Lodzi, osiedla B h t y  - Centrum. 
NUMER DZIALKI - 1817 B-45, 18,4 B-45, 1815 B-45 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 
PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpisz poniiej nazwe osiedla) 

BALUTY - CENTRUM 

4. Krdtki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile fawek, ile i jakich 
drzew ma zostaC uwzglgdnione (do 60 wyrazdw) 

Na wyiej opisanym terenie ma powstak boisko wielofunkcyjne ze sztucznq nawierzchniq 
o wyrniarach 4453,75 metrow kwadratowych. Obiekt przystosowany bqdzie do gry w pilkq 
noing pilkq rqcmq, koszykowkq, tenis ziernny oraz siatkowkq. Wytyczona bieinia prosta 
wzdhz jednego boku boiska ( od strony szkoly, 6200 ze skoczniq w dal) pozwoli 
mieszkahcom uprawiai lekkoatletykq. Wyposaienie boiska 
we wiasne ogwietlenie umozliwi wydkenie godzin uzytkowania. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego jest mozliwa do zrealizowania w ciqgu jednego roku. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

I Skiadowe czelci zadania I Koszt I 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DEMONTAZOWE 
a) rozbi6rka istniejqcych boisk asfaltowych wraz ze sprqtem 

sportowym, wyw6z gruzu 

2. BOISKO DO PILKO NOZNEJ 0 WYMIARACH 30x62 m 



a) roboty ziemne, usuniqcie humusu, korytowanie 
b) podbudowa boiska ( z kruszyw) 
c) nawierzchnia syntetyczna boiska pilkarskiego trawiasta 
d) oiwietlenie boiska (6 slup6w ~Swietleniowych) 
e) ogrodzenie boiska wraz z pilkochwytem 
f) wyposaienie boiska w sprzqt sportowy (2 brarnki do gry w pilkq noha) 
g) drenai boiska 

3. BOISKO DO KOSZYK~WKI 0 WYMIARACH 32.1x21.1 m 
a) roboty ziemne, usuniqcie humusu, korytowanie 
b) podbudowa boiska ( z kruszyw lub betonowa ) 
c) nawierzchnia syntetyczna boiska w kolorze ceglastym 
d) oiwietlenie boiska ( 4 slupy ~Swietleniowe ) 
e) ogrodzenie boiska 
f) wyposaienie boiska w sprzqt sportowy ( 2 kosze do koszyk6wki ) 
g) drenai boiska lub odwodnienie liniowe 

4. BOISKO DO S I A T K ~ W K I  I BADMLNTONA 0 WYMIARACH 15x 24 m 
a) roboty ziemne, usuniqcie humusu, korytowanie 
b) podbudowa boiska ( z kruszyw lub betonowa ) 
c) nawierzchnia syntetyczna boiska w kolorze ceglastym 
d) oiwietlenie boiska (4 slupy oiwietleniowe 
e) ogrodzenie boiska 
f) wyposaienie boiska w sprzqt sportowy (slupki do siatk6wki i badmintona z 
siatkami ) 
g) drenai boiska lub odwodnienie liniowe 

5. PLAC DO MINIGOLFA 
a) roboty ziemne, usuniqcie humusu, korytowanie 
b) podbudowa betonowa pod tory golfowe ( wraz z obrzeiami ) 
c) nawierzchnia tor6w golfowych z trawy syntetycznej 
d) nawierzchnia z kostki brukowej wraz z obrzeiem 
e) dostawa i montai urzqdzen malej architektury ( lawki i kosze ) 

6. KOSTKA BRUKOWA PRZY BOISKACH 
a) nawierzchnia z kostki brukowej wraz z obrzezem 

15 950,OO 
260 600,OO 
350 450,OO 
35 000,OO 
70 000,OO 
8 500,OO 
35 000,OO 

Razem 
775 500,OO 

15 500,OO 
150 580,OO 
125 090,OO 
20 000,OO 
55 000,OO 
4 500,OO 
19 500,OO 

Razem 
390 170,OO 

5 500,OO 
80 600,OO 
55 800,OO 
10 000,OO 
25 500,OO 
3 000,OO 

9 000,OO 

Razem 
189 400,OO 

3 500,OO 
20 600,OO 
6 650,OO 
18 600,OO 
3 500,OO 

Razem 
52 850,OO 

Razem 
48 750,OO 



7. ZIELEN PRZY BOISKACH I PLACU DO MINIGOLFA ( WYSIANIE TRAWY) 
a) nawierzchnia z trawy naturalnej wysiewana wraz z torfem i nawoieniem 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
a) opracowanie kompleksowej wielobraniowej dokumentacji projektowej 
budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbqdnych materialbw oraz 
uzgodnien do uzyskania ponvolenia na budowq (mapy, badania gruntu, bez 
ponvolenia na budowq ) 

5. PLAC DO MINIGOLFA 
a) roboty ziemne, usuniqcie humusu, korytowanie 
b) podbudowa betonowa pod tory golfowe ( wraz z obrzeiami ) 
C) nawierzchnia tor6w golfowych z trawy syntetycznej 
d) nawierzchnia z kostki brukowej wraz z obrzeiem 
e) dostawa i montai urqdzen malej architektury ( lawki i kosze ) 

6. KOSTKA BRUKOWA PRZY BOISKACH 
a) nawierzchnia z kostki brukowej wraz z obrzeiem 

7. ZIELEN PRZY BOISKACH I PLACU DO MINIGOLFA ( WYSIANIE TRAWY) 
a) nawierzchnia z trawy naturalnej wysiewana wraz z torfem i nawoieniem 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
a) opracowanie kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowej 
budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbqdnych materialbw oraz 
uzgodnien do uzyskania pozwolenia na budowq (mapy, badania gruntu, bez 
ponvolenia na budowq ) 

Razem 
9 000,OO 

Razem 
45 500,OO 

3 500,OO 
20 600,OO 
6 650,OO 
18 600,OO 
3 500,OO 

Razem 
52 850,OO 

Razem 
48 750,OO 

Razem 
9 000,OO 

Razem 
45 500,OO 


