Nazwa projektu:
Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego z boiskiem piłkarskim w Dzielnicy RowieńFolwarki
Wnioskodawca:
Władysław Portka
Projekt dla dzielnicy:
Projekt Ogólnomiejski
Lokalizacja projektu:
Teren lokalizacji znajduje się na działce będącą własnością gminy o nr 1431/31
i przeznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren usługi sportu
i rekreacji
Opis projektu (pisownia oryginalna):
Miasto posiada teren w dzielnicy Rowień-Folwarki o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym.
Działka położona jest z dala od szlaków komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu ok. 1 km od ul. Rybnickiej i ok. 1 km od autostrady A1. Graniczy z Parkiem Krajobrazowym
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Powietrze w tym rejonie jest czyste,
a w okresach: jesień, zima i wiosna, praktycznie pozbawionym smogu. W okresie letnim
również brak w szczególności pyłów pochodzących z zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Teren ten mógłby być miejscem oferującym mieszkańcom aktywne formy spędzania czasu
wolnego i to zarówno w formie zorganizowanej (gry zespołowe) jak i rekreacja indywidualna.
Proponuję w ramach inicjatywy obywatelskiej wykonanie projektu budowlanego:
- boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 115m x 70m,
- budynek zaplecza, obejmujący szatnie z węzłami sanitarnymi, magazyn sprzętu
sportowego, pokój sędziów z węzłem sanitarnym,
- ścieżki asfaltowe wokół boiska i wokół stawów o długości ok. 2 km, które mogłyby być
wykorzystane dla uprawiania nordic walking, biegania, jazdy na rolkach itp,
- parking na 50 stanowisk wraz z miejscem na przechowywanie/zatrzymanie roweru,
- oświetlenie terenu,
- ogrodzenie terenu boiska, wraz z piłkochwytami usytuowanymi centralnie za liniami
bramkowymi,
- chodniki, dojścia utwardzone,
- miejsca pod małą gastronomię.
Tak zaprojektowane wykorzystanie terenu mogłoby być drugim miejscem, po przepełnionym
w okresie letnim, Parku Cegielnia. Nowe miejsce odróżniałoby się od Parku Cegielnia
czystszym powietrzem, nieskażoną naturą i wyciszonym otoczeniem lasu, w którym
mieszkańcy naszego miasta oraz goście, mogliby aktywnie spędzać czas z dala od szumu ulic
i smogu.

Szacunkowy koszt projektu:
80 000,00 zł
Załączniki:
- lista poparcia dla projektu ogólnomiejskiego

