
Nazwa projektu:  

Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na Osiedlu 

Pawlikowskiego 

Wnioskodawca:  

Agnieszka Maroszek 

Lokalizacja projektu:  

Teren wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13, działka 2318/106, zgodnie z załączoną mapą – 

tereny zaznaczone na zielono, o łącznej szacunkowej powierzchni 3100 mkw. 

Opis projektu (pisownia oryginalna):  

Projekt polega na zagospodarowaniu terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 poprzez 

uporządkowanie terenu, nasadzenie roślin wieloletnich i zamontowanie ławek parkowych. 

Dotychczas te tereny są zagospodarowane w ograniczonym stopniu: poprzez trawniki 

i uniemożliwiające korzystanie z nich żywopłoty. Dzięki projektowi uczniowie Szkoły zyskają przyjazne 

otoczenie i miejsce do spędzania przerw oraz czasu poza lekcjami. Również rodzice uczniów znajdą 

tu miłe miejsce do odpoczynku w oczekiwaniu na swoje pociechy – czy to kończące naukę, czy 

trenujące popołudniami w obiektach Szkoły. 

Wzrośnie estetyka budynków Szkoły, które niedawno zyskały już nową elewację. Zagospodarowany 

teren będzie miejscem relaksu dla mieszkańców Osiedla Pawlikowskiego.  

Szkoła Podstawowa Nr 13 to istotny ośrodek szkolenia sportowego. Stąd liczne wizyty w nim osób 

spoza Miasta, przede wszystkim innych zespołów i terenów. Warto więc, by Szkoła była wizytówką 

Miasta w każdy możliwy sposób. 

Zagospodarowanie terenu pozwoli na jego udostępnienie zgodnie z zasadami uniwersalnego 

projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Tereny będą utrzymywane przez pracowników Szkoły, bez dodatkowych kosztów eksploatacyjnych 

w przyszłości. 

Szacunkowy koszt projektu:  

1. Sporządzenie projektu zagospodarowania przez architekta krajobrazu albo projektanta ogrodów 
z uwzględnieniem przeznaczonego budżetu (5 zł/m2) – 20 000 zł 

2. Zagospodarowanie terenu, w tym jego uporządkowanie, zakup i nasadzenia roślin, zakup 
i montaż ławek parkowych (50 zł/m2) – 180 000 zł 

 
Łączny koszt: 200 000 zł 
 
Załączniki: 

- ortofomapa z naniesionymi granicami terenów będących przedmiotem projektu, 

- lista poparcia. 



system informacji o terenie Miasta Żory

UWAGA: WYGENEROWANE MAPY NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE JAKO DOKUMENT W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I INNYCH W FORMIE
WYDRUKU ORAZ JAKO DOKUMENT W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. DOSTĘPNE INFORMACJE MOGĄ ZOSTAĆ WYKORZYSTANE NA ZASADZIE NOTATKI
SŁUŻBOWEJ.
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