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L.dz.SM/ADME/1160/2020       Wola, dniu 27.02.2020r. 

 

 

                                                                                               Szanowni Państwo 

                                                                       Mieszkańcy osiedla Wola II 

 

Dotyczy: koncepcji zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego Wola II 

 

      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” przygotował koncepcję zagospodarowania 

terenu osiedla mieszkaniowego WOLA II, którą podzielił na trzy niezależne od siebie strefy 

przypisując każdej z nich odrębną nazwę. I tak koncepcja przewiduje: 

A miejsce rekreacji dla dorosłych i seniorów, 

B strefę rekreacyjną dla młodzieży i dzieci, 

C  miejsca parkingowe. 

Celem opracowania koncepcji był zamysł umożliwienia dzieciom, młodzieży i seniorom 

spędzania wolnego czasu poprzez aktywność ruchową ale i zapewnienie odpoczynku 

 w otoczeniu zieleni. Strefy sportowo- rekreacyjne dla każdej z w/w grup zostały zaplanowane 

w różnych częściach osiedla. Uzupełnieniem koncepcji byłoby zagospodarowanie dotychczas 

nieużytkowanej działki gruntowej na której zaplanowaliśmy budowę miejsc parkingowych,  

z myślą o osobach posiadających pojazdy mechaniczne. 

Miejsce rekreacyjne dla dorosłych i seniorów zostało zaproponowane na działce nr 1805/23 

obejmującej teren wokół nieruchomości budynkowych nr 49-51 przy ul. Lipowa, 

 nr 1-3 i nr 5-7 przy ul. Cisowa  oraz nr 1-3 przy ul. Leśna. Teren ten planujemy 

zagospodarować poprzez budowę stołów do gry w szachy, boisko do gry w bule, urządzenia 

siłowni dla seniorów, łąkę piknikową do ćwiczeń. Uzupełnieniem infrastruktury sportowo- 

rekreacyjnej byłyby leżaki oraz liściasta i iglasta zieleń średniowysoka. 
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Strefę rekreacyjną dla młodzieży i dzieci planujemy zorganizować na działce nr 1831/31 

obejmującej teren wokół nieruchomości budynkowych nr 10-12-14-16 przy ul. Dębowa  

 i vis a‛ vis nieruchomości nr 8-10-12 przy ul. Słoneczna.  

Na tym terenie planujemy wykorzystać dotychczasowe boisko do gry w piłkę nożną  

i koszykówkę, odpowiednio je modernizując. W miejsce dotychczasowego boiska powstałoby 

wielofunkcyjne boisko służące do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę  

i tenisa ziemnego. Wykonalibyśmy nową bezpieczną nawierzchnię i nowe piłko chwyty.  

Obok boiska, od strony nieruchomości nr 10-12-14-16 przy ul. Dębowa teren planujemy 

zagospodarować poprzez budowę ściany wspinaczkowej i stacji street workout, również 

 z nawierzchnią bezpieczną. Cały teren byłby oświetlony, a w przyszłości również 

monitorowany. Uzupełnienie infrastruktury sportowej stanowiłaby zieleń średniowysoka. 

Ostatnim elementem koncepcji zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego WOLA II 

stanowić miałyby miejsca parkingowe  ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych.  

Pod miejsca parkingowe przewidzieliśmy działkę nr 1835/31 zlokalizowaną vis a‛ vis 

nieruchomości budynkowej nr 30-32-34 przy ul. Słoneczna. Ze wszystkimi trzema  

propozycjami możecie się Państwo zapoznać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7, które 

 w wersji graficznej umieściliśmy na tablicach posadowionych na ścianach hollu prowadzącego 

do pomieszczenia sekretariatu. Z koncepcją zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego 

WOLA II można się również zapoznać na stronie internetowej: www.sm-wola.pl w zakładce: 

Ogłoszenia – Komunikaty. 

W razie jakichkolwiek pytań w przedmiocie zaproponowanych rozwiązań,  ogólnych kosztów 

poszczególnych elementów zagospodarowanej infrastruktury prosimy o bezpośredni lub 

telefoniczny (32/211-84-07) kontakt z Członkiem Zarządu Panem Tomaszem Gwizdoń 

 w terminie do dnia 31 MARCA 2020R. 

                                                                                                    Z poważaniem 

                                                                          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” 

 

 

http://www.sm-wola.pl/

