Formularz projektu zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
Ta część formularza zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.konsultacje.czestochowa.pl.

Nazwa i lokalizacja zadania:
Nazwa
zadania:

Rewitalizacja, zmiana nawierzchni na boiskach hybrydowych MOSIR
Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury”

Kategoria:

Rewitalizacja (remont podwórka, budynku itp.)

Ulica, numer
ulicy:

LIMANOWSKIEGO 83

Dzielnica:

Raków

Ulica / plac /
numer działki:

Ulica Limanowskiego 83

Numer
adresowy (od
…. do ….):

83

Uwaga: Na 1 formularzu należy zgłosić propozycję 1 zadania

Charakter zadania:
Proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję; w przypadku zadania o charakterze dzielnicowym proszę
wpisać nazwę dzielnicy, w której zadanie będzie realizowane.

X OGÓLNOMIEJSKI
DZIELNICOWY (dzielnica: )
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Szczegółowy opis zadania oraz uzasadnienie potrzeby społecznej
Dwa mini boiska , a właściwie powierzchnie treningowe o nawierzchni hybrydowej
mniejsze w wymiarze 20 metrów na 20 metrów oraz większe o wymiarze 21,6 metrów na
60 metrów , wykonane z budżetu obywatelskiego 2016 na stadionie Rakowa jako obiekty
otwarte i przy ogólnym ich wykorzystaniu nie spełniają dedykowanej im roli i wymagają
renowacji w formie zmiany nawierzchni. Biorąc pod uwagę zainteresowanie oraz
częstotliwość korzystania z w/w obiektów przez liczne grupy częstochowian (zarówno
dorosłych jak i dzieci) niezbędnym wydaje się zmiana nawierzchni boisk z trudnej do
utrzymaniu w wysokim standardzie nawierzchni hybrydowej (mieszanej) na całkowicie
syntetyczną z której wykonane jest małe boisko syntetyczne typu Orlik. Inwestycja
pozwoli na zwiększenie małego boiska o wymiarach.36 metrów na 60 metrów do
wymiarów: 57,6 metrów na 60 metrów pozwalających na rozgrywanie współzawodnictwa
w piłce 9 - osobowej oraz na podzielenie go na dwa boiska do piłki 7 - osobowej, o
jednolitej syntetycznej nawierzchni, łatwej i ekonomicznej w utrzymaniu i dostępnej do
użytkowania przez 12 miesięcy w roku. Drugie mini boisko o wymiarach 20 metrów na 20
metrów, po zmianie nawierzchni oraz wyposażeniu w bandy bezpieczeństwa oraz
specjalistyczne trenażery sportowe (mini bramki, ścianki do odbijania piłki, podwieszenia
do uderzenia piłki głową, elektroniczny system szybkości reagowania i inne będzie
idealnym miejscem dla dzieci do gier i zabawa w warunkach całorocznych, w pełni
bezpiecznych i pozwalających na samodzielne i indywidualne korzystanie. Taki sportowy
mini parkur byłby pierwszym w Polsce piłkarskim parkiem sprawności. Dzięki w/w
wymienionym zmianom wszyscy mieszkańcy Częstochowy zarówno Ci zrzeszeni jak i nie
zrzeszeni w organizacjach sportowych będą mogli przez cały rok, bez względu na warunki
atmosferyczne korzystać z nowoczesnych zdobyczy szkoleniowych jak i brać udział w
integracji społecznej przez sport oraz aktywizować poprzez, zarówno grę w piłkę nożna
jak i inne formy aktywności ruchowej
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Uzupełnić w przypadku zadania nie będącego inwestycją, np. festynu,
koncertu, pikniku, zajęć sportowych, itp.
Ilość godzin:
Częstotliwość
zajęć:
Liczba
uczestników:
Planowany
termin:

Uzasadnienie dostępności obiektu
w/w obiekt w pobliżu komunikacji miejskiej, dzięki temu każdy mieszkaniec miasta z
łatwością będzie mógł skorzystać z oferty.
UWAGA: Pole wypełnić OBOWIĄZKOWO w przypadku zadań realizowanych w obiektach
zamkniętych.

Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania, z uwzględnieniem
szacunkowego kosztu kolejnych działań.
W przypadku większej liczby działań proszę dodać kolejny wiersz, w przypadku mniejszej liczby działań
proszę usunąć / wykreślić niewykorzystane wiersze.

UWAGA: Wypełnienie tabeli nie jest obowiązkowe.

Działanie nr:

Opis działania (proszę podać działania
niezbędne do wykonania zadania):

Szacunkowy koszt:

1

Zakup sytentycznej nawierzchni wraz z
montażem i przygotwaniem podłoża

700000

2

zakup i położenie kostki brukowej wokół boisk

100000

3

zakup trenażerów tj. "bramki, szubienice,
bandy itp"

250000

4

inne

25000

Koszt szacunkowy łącznie:

1075000

Załączniki do formularza
Do formularza można dołączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji, np. szkice
sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz dodatkowe materiały.

• 1. MOSiR oświadczenie.pdf
• 2. MOSiR oświadczenie_1.pdf
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