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l. Informacje o projekcie

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

lmię inazwisko
zgłaszającego zadanie

Wojciech Nitwinko

Lót<aina śtrefa konśu ltaćyjń a
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Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej,
Małobądzkiej i Gospod arczej

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizóŃane żadańie
(ulicg, nr działki)

Działka gminna numer 2576iż57V

360 tys. zł.

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max, J.000 znoków)
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Zadanie ma polegać na rewitalizacji skweru osiedlowego
usytuowanego w kwadracie ulic Staropogońskiej,
Małobądzkiej i Gospodarczej obejmującej :

- modernizacje istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej (200 tys. zł.)
- budowę plenerowej sitowni (70 tys. zł.)
- remont alejek na skwerze (50 tys. zł)
- ustawienie betonowego stołu do gier towarzyskich i stołu
do gry w piłkarzyki (10 tys. zł)
- rozbiórkę starych murków oraz nasadzenia drzew i

krzewów (10 tys. zł)
- ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
(10 tys. zł)

- wykonanie dokumentacji projektowej (10 tys. zł)
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