
1. Tytul zadania (do 15 wyrazdw) I 

" Boiska sportowe = pokolenia zdrowe" przebudowa i modernizacja boisk sportowych 
p n y  Szkole Podstawowej n r  91 im. L. Teligi w Eodzi przy ul. M. Kasprzaka 45" 

2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, rodzaj wlasnoSci i nazwe osiedla, do krdrego naleiy dana dzialka 
moina sprawdzii. nu mapce dosigpnej przez link nu stronie www.lorl~pUburlzei-obywuielski/2UI 7) 

Realizacja zglaszanego zadania nastqpi na terenie wlasnoSci gminy Lodk, administrowanym 
przez Szkolq Podstawowq nr 91 im. Leonida Teligi w Lodzi przy ul. Marcina Kasprzaka 45 
na terenie dzielnicy Polesie - osiedle Koziny w obrqbie terytorialnym P-07 oznaczonym w 
rejestrze gruntow jako dzialka nr nr 26211,262/5,262/6,26217,262/8,262/9,262110 i 26211 1. 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

X PONADOSIEDLOWE 
m 

L OSlEDLO W E (wpisz ponijej nazwf osiedla) 

4. Krdtki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek, ile i jakich 
drzew ma zosraC uwzglednione (do 60 wyrazd w) 
Planujemy wykorzystaC istniejqcq baze do stworzenia kompleksu 2 boisk sportowych. Jedno 

z boisk bqdzie, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem - do gry w pilkq noznq, przy 
zmienionej nawierzchni z asfaltowej na bezpieczniejszq - poliuretanowq. Drugie boisko takie 
z zalozeniem zmiany nawierzchni na boiska do koszykowki oraz siatkowki, gdyz w tej 
dyscyplinie nasza szkota osiqga znaczqce wyniki sportowe. CatoSC inwestycji chcemy 
oiwietliC, planujemy zamontowai. ogrodzenie, lawki i pilkochwyty, aby zapewnii. 
bezpieczelistwo uzytkownikom i okolicznym mieszkahcom. Powierzchnia obu boisk to ok. 
2200 m2. Realizacja zadania pomoze spolecznoici szkolnej zintegrowai. siq z okolicznymi 
mieszkhcarni. Trzon goici odwiedzajqcych systematycznie naszq placowke stanowiq 
rodzice z dzieCmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzieciaki korzystajq glownie 
z boisk szkolnych oraz bawiq siq na placu zabaw. Rekreacja i wypoczynek na terenie 
bezpiecznego obiektu stanowi dla osiedlowej spotecznoSci doskonalq okazjq do 
wielopokoleniowych spotkah - sprzyjajqcych integracji. Wainym aspektem jest takie 
budowanie pozytywnego wizerunku wSr6d okolicznych mieszkancbw, bo dobre relacje 
miedzy szkotq a okolicznym spoleczenstwem b ~ d q  pozytywnie skutkowaC w przyszloici. 



5. Szacunkowe kosztv brutto zadania: 

Skladowe c q i c i  zadauia Koszty szacunkowe 

Projekt, kosztorys, nadz6r budowlany, odbibr techniczny 
I 

35.000~1 

Roboty przygotowawcze ( demontaz istniejqcej asfaltowej 
nawierzchni i jej wywbz); roboty ziemne, instalacja elektryczna i 
prace odwodnieniowe (drenai); przygotowanie terenu ( 
wyr6wnanie powierzchni itp.) i utozenie podbudowy po nowq 
nawierzchniq. 

I Zakup i transport nowej nawierzchni poliuretanowej. I 402.000~11 

I Zakup i montai elementbw sportowych ( bramki, kosze, slupki, 
siatka itp.) I 
Zakup i montai ogrodzen, pilkochwyt6w, koszy, Iawek, tablic I 

informacyjnych, regu lamin6w itp. 

Zakup i montai elementbw ~Swietleniowych na obiekcie. 50.000~1 






