
tJ R;/,Ą l ) lvl l As-l^ w §( )sN()W(;tJ
llurlźct 0bywatclski

tYŃnń 0 ł. 05, 2021

p*Jpir.-fu-&d*

ii"'ł:,

ffiudźru*
fihlfiilffilski
wfuiourug

Vł lł
Zalącznik nr §

Ffi *nfi $ Łee§ Z6Ło§§Fl lA pRsj§KTu uo rt.ę gźrru §syą*l*T§§Nl §Gs
l§f x*fifieex eupżETąJ nń$§TA §*§}rowf,A l{A 3fi23 Rsl(*

l. §
§mlę i *anri*ko

ffiłagnaiace*g radanie
Rabert §§um§*n

f ogńln*aniejski

ffi ogńln*mi*jski rejon*wy * r*.imn C**trurł,l.-...".

Tltuł prdeŁtu
{rłłBq do # łłtakńw}

§tliłorz€fiie strefy m*zycunej d§a ltrsuerzeni* funkcjnneln*§ci orar odbudowy i

rxzma*rlg *ix relecji sp*lecznych mieszka ńeów

Łokxl*racja nieruełromodri
ur obrąŁie, kt*Ę pat*inien rmtać

realirauany proiekt
{ulicł, nr d§ał*i}

plac §tulecia
:bieg ulit M*dreejowskiej, War*za*skiej i § fu3aja

Nr driai*i t 5§1

§racunkawy kosrt realir*ei§ pro§ektu** 1. FórĘpiin łxlłro*ny fadeil§s - 1§9 47ąO§ rl bruttg
ż. Doał*w* i montai - 6 t5ąs* *ł brutts

§UMA 175 62*,€sd brutł§

§trńt*rry *pis pĘekta, Prc*zę *pisać
czngo dutytzy projekt fmox- 7M makówJ

e*l*m prcj*ktu jp§t §tw$rz€nie łgóln*dostępnej strefy mulycznaj w pre*strzen[

publicrnej ntigsta" Punłtem €ntr§lnyfi streĘ będfie no!#§ceasny całorł*nny

forteplan 3awnętffiny,
Fcrtepian *ykanany J*st * betonu archit*ktonlcrnąc. drlęki czemu jcst odBorny

ne !§arunki atrnosferyca*ę. Sgłęki materiał*rłi, r któr*§s j§st wyk*nany jest

posodo i wandalocdporny, a możliwcść umi*ztleniago na świeĘm pnwiatszu

porłoduje dźwięk jest nieskręprwany i dcstępny dla wszystkich. Posigda

elektr*nfcrny §y§t€m zarrądlania, pclwalająeT ne zdaln* wlączanie i wyłącrmie
foriepianu, regulacJę głotneści, a tekże zbierafil§ §aeliren§s§ranych §taty§tyk a
aktyułnośei uiytkwrn ików.

Ędżi€ §tansr§ić *lerrent urryp*s**enia Plfrcu §tulecia, ktńrTJć§i kluc;otłynt
mi*jxem s§ędzania ułaln*go crasg ;ar6nłnc dzieci, rrtadzieiv, jak i osób

starszych, Mia§t§ §trrym§ kalejną wartnść dsdgną, która wpłynie na jego

rczptanawaln*ś* i umoż!!ą,vi orgnnixcję wielu *i*kawyeh anentćw plentrolry*fr
pray niskim nakladrie finan§*t#yffi .

Ławki i siadriskn na Pla*u §tula*ia twórrą naturalną strefę slurhamą dlięki
czfrnu nie rne kcnlecrności dalsryah inwe§trcji rorbudowy stre$,
Foftepilil v* §csnor,vtu *patkx się r e*łą pewncśdą z duĘm zalnteresoułaniem

zarównc wśród miEszko*ców. jak i odwiedzającyeh"


