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W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: VIII – 1.25

Nazwa zadania: Modernizacja obiektów sportowych „Hutnik” S.S.A.        przy 

ul. Ptaszyckiego 4

przed zmianą:

Całkowity zakres rzeczowy zadania: 

Modernizacja stadionu w zakresie:

- montaż krzesełek na głównym boisku piłkarskim,

- ogrodzenie terenu,

- wybudowanie sztucznej nawierzchni dla hali balonowej,

- wybudowanie hali balonowej nad boiskiem treningowym,

- oświetlenie głównego boiska piłkarskiego.

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

- montaż krzesełek na głównym boisku piłkarskim,

- ogrodzenie terenu od strony Mogiły,

- wybudowanie sztucznej nawierzchni dla hali balonowej.

Efekt w 2004r.:

- zamontowane krzesełka,

- ogrodzony teren od strony Mogiły,

- wybudowana sztuczna nawierzchnia.

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy zadania: 

Modernizacja stadionu w zakresie:

- montaż krzesełek na głównym boisku piłkarskim,

- ogrodzenie terenu,

- wybudowanie sztucznej nawierzchni dla hali balonowej,

- wybudowanie hali balonowej nad boiskiem treningowym,

- oświetlenie głównego boiska piłkarskiego,

- przebudowa bram wejściowych,



- wykonanie monitoringu na stadionie,

- modernizacja pawilonu zaplecza,

- modernizacja instalacji zraszającej boisko.

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

- montaż krzesełek na trybunach stadionu głównego ok. 2 000 szt. oraz  regeneracja podłoża,

- ogrodzenie terenów od strony Mogiły oraz opracowanie dokumentacji technicznej,

- modernizacja ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego,

- przebudowa bram wejściowych i pomieszczeń kas biletowych wraz z opracowaniem dokumentacji 

technicznej oraz  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- modernizacja pawilonu socjalnego położonego na działce  Nr 521/23 w zakresie pokrycia 

dachowego oraz opracowanie projektu technicznego,

- modernizacja instalacji sterującej kamerami do monitoringu,

- modernizacja instalacji wody do zraszania głównego boiska piłkarskiego,

- modernizacja boiska treningowego nr 5 oraz zaplecza socjalnego, w tym: opracowanie projektu

i dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji ULI i decyzji o pozwoleniu na budowę,   

przystosowanie boiska do położenia sztucznej nawierzchni oraz zabudowy boiska  halą balonową.

Efekt w 2004r.:

- zamontowane krzesełka na trybunach stadionu głównego,

- ogrodzony teren od strony Mogiły oraz zmodernizowane ogrodzenie wewnętrzne boiska 

głównego,

- przebudowane bramy wejściowe,

- zmodernizowany pawilon socjalny,

- zainstalowany monitoring na stadionie,

- zmodernizowana instalacja do zraszania boiska głównego,

- częściowe wykonanie  sztucznej nawierzchni na boisku treningowym.


