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Uzasadnienie
Skrócony opis Projekt polega na wymianie sztucznej nawierzchni boisk wielofunkcyjnych typu Orlik przy

SP nr 12 (boisko trawiaste), SP nr 13 (boisko poliuretanowe), SP nr 20 (boisko trawiaste)
i SP nr 29 (boisko trawiaste). Sport uczy, bawi i wychowuje. A zwłaszcza taki sport,
w którym jest jak najwięcej interakcji z innymi.

Cel oraz opis realizacji
projektu

Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania boisk.
Projekt dotyczy wymiany nawierzchni wraz z ich konserwacją na boiskach
wielofunkcyjnych typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 12 (boiska trawiastego), Szkole
Podstawowej nr 13 (boiska poliuretanowego), Szkole Podstawowej nr 20 (boiska
trawiastego), Szkole Podstawowej nr 29 (boiska trawiastego). Na obiektach przy SP 12,
SP 20 i SP 29 zastosować trawę o wysokości 60mm z wypełnieniem granulatu gumowego
EPDM. Na boisku zlokalizowanym przy SP 13 nową nawierzchnię poliuretanową.

Uzasadnienie realizacji
projektu

Orlik/boisko wielofunkcyjne to miejsce tętniące życiem przez cały rok. Miejsce zajęć
wychowania fizycznego dla dąbrowskich uczniów, treningów klubowych, spotkań,
wydarzeń sportowych i aktywności rekreacyjnej mieszkańców okolicznych osiedli. Od
początku wybudowania boisk nawierzchnia nie była wymieniana. Ich intensywne
użytkowanie wpłynęło na ich pogorszenie jakości. Przyszedł czas na wymianę, nie tylko po
to by odświeżyć jego wygląd, ale przede wszystkim aby podnieść jakość trenowania i
utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa bez konieczności doraźnych napraw. Boiska
są ogólnodostępne a korzystanie z nich jest bezpłatne. Uprawianie sportów ma działanie
socjalizujące i jeszcze mocniej niż inne dyscypliny wpływa na rozwój dzieci i młodzieży.
Dzięki wspólnym wysiłkom na boisku i dążeniu do zwycięstwa dowiadują się one, czym jest
odpowiedzialność za siebie i kolegów z zespołu, wyrabiają poczucie sprawiedliwości i uczą
się akceptować własne i cudze słabości.

Lokalizacja projektu
Miejsce realizacji

projektu
Lokalizacja boisk na mapie. PROJEKT MOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka
weryfikacja/

Koszty
Szacunkowy koszt

realizacji
1 540 000 zł

Koszt po weryfikacji 2 510 000 zł

Poszczególne elementy
kosztów

1 Szkoła Podstawowa nr 12 460 000 zł

2 Szkoła Podstawowa nr 13 160 000 zł

3 Szkoła Podstawowa nr 20 460 000 zł

4 Szkoła Podstawowa nr 29 460 000 zł



Wykaz załącznikow dołączonych do projektu
Lista poparcia Tak

Czy teren jest
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Skarbu Państwa?

Tak
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nieruchomości

Nie
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