1. Nazwa projektu
„BeLight”
poprawa oświetlenia na terenie centrum aktywności fizycznej na świeżym powietrzu na
Kozanowie

2. Opis przedmiotowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie centrum aktywności fizycznej znajdującego
się na południe od ZS21 na działce 75/15.
Centrum to zostało wybudowane kilka tygodni temu i jest Inwestycja w rozwój
fizyczny mieszkańców osiedla Kozanów. Niestety w związku ze słabym oświetleniem stało się
ono w godzinach wieczornych miejscem spotkań ludzi pijących alkohol. Dlatego konieczne
jest wykonanie dodatkowego oświetlenia/doświetlenia oraz zamontowanie monitoringu
wizyjnego, które razem spowodują przywrócenie właściwej funkcji tego miejsca również w
czasie wieczornych treningów.
W celu minimalizacji kosztów proponuje się przebudowę istniejących latarni
parkowych, które dają mała ilość rozproszonego światła na latarnie z oświetleniem
kierunkowym o dużej intensywności skierowanym na urządzenia do ćwiczeń. Przebudowa
istniejących latarni jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż nie będzie trzeba wykonywać
projektów przyłącza energetycznego ani uzyskiwać pozwoleń budowlanych.
Monitoring należy umieścić na wysokim maszcie i skierować na najbliższą okolicę.
Można go wpiąć w siec monitoringu szkolnego (gotowa stacja bazowa) przez co oprócz
podniesienia bezpieczeństwa w okolicy centrum aktywności podniesie się bezpieczeństwo
wokół szkoły (gdzie w godzinach nocnych również dochodzi do spożywania alkoholu).
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Rys. 1. Centrum aktywności fizycznej z zaznaczona proponowana lampa do przebudowy

3. Powiązanie z innymi realizacjami inwestycyjnymi
Proponowana Inwestycja będzie uzupełnieniem wcześniejszych prac związanych z
podniesieniem aktywności fizycznej mieszkańców osiedla oraz szeregiem działań związanych
z wychowaniem w trzeźwości dzieci i dorosłych.

4. Lokalizacja projektu
Projekt zlokalizowany jest na działce 75/15, obręb Kozanów – zgodnie z poniższą mapą.
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5. Szacowany koszt
Nakłady na realizację: 25 000 PLN
Koszty obejmują:
- przebudowę lampy,
- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.

Koszty utrzymania infrastruktury - koszt utrzymania infrastruktury są niewielkie. Po
wymianie oświetlenia na nowoczesne LED-owe spadną koszty energii elektrycznej zużywanej
przez tą lampę.
Koszty monitoringu wizyjnego – w przypadku wpięcia w system monitoringu szkolnego –
będą wynosiły 0zł.
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Szacowania kosztów dokonano na podstawie ofert sklepów internetowych (www.sklepdrogowy.pl/) oraz w
oparciu o własne doświadczenia związane z realizacją podobnych prac. Ceny i zestawienia aktualne na dzień
sporządzenia wniosku.

6. Załączniki
Struktura własności gruntów na których proponuje się przedmiotowe Inwestycję
Proponowane działania obejmą następujące działki (za SIP Wrocław), które są własnością
gminy m. Wrocław:


75/15, obręb Kozanów

Rys. 7. Struktura własności gruntów (za SIP Wrocław; https://gis.um.wroc.pl/, stan na
25.10.2019)
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7. Dane kontaktowe
Projekt przygotował:
dr Krzysztof Chudy

podpis
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