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WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018 

Bezpieczny Sport na Biskupinie 

WPROWADZENIE 
Projekt obywatelski „Bezpieczny Sport na Biskupinie” jest odpowiedzią na głosy mieszkańców Wielkiej 

Wyspy i środowisk sportowych wzywających do poprawienia bezpieczeństwa i jakości 

ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Parku Biskupińskim. Tradycje uprawiania sportu w Parku 

Biskupińskim sięgają kilku dekad wstecz. To tu rodziły się wielkie talenty w różnych dyscyplinach 

sportowych, które reprezentowały nasze miasto i kraj. To na Wielkiej Wyspie trenowali wicemistrz 

olimpijski Paweł Rańda, wielokrotny mistrz Polski w koszykówce Maciej Zieliński, mistrz Polski w 

futbolu amerykańskim Michał Latoś, wicemistrz Stanów Zjednoczonych w rugby Jan Linowski, czy 

olimpijczyk, lekkoatleta i bobsleista Wojciech Kosendiak, oraz wielu innych. 

Obecnie zarówno trawiaste boisko jak i boiska do koszykówki są już mocno wyeksploatowane i 

wymagają rewitalizacji. Projekt „Bezpieczny Sport na Biskupinie” zakłada poprawę bezpieczeństwa 

uprawiania wielu dyscyplin sportowych poprzez odnowienie nawierzchni tych obiektów, rozbudowę 

zabezpieczeń, uporządkowanie terenu oraz uzupełnienie małej architektury poprzez umieszczenie 

dodatkowych ławek i koszy na śmieci.  

Boisko trawiaste zostanie doposażone w wielofunkcyjne bramki do gry w piłkę nożną i rugby/futbol 

amerykański, dzięki temu korzystający z boiska mieszkańcy Biskupina, a także uczniowie szkoły 

podstawowej nr 91, oraz mieszkający w okolicznych akademikach studenci Politechniki Wrocławskiej 

oraz Uniwersytetu Przyrodniczego będą mogli bezpiecznie uprawiać tak popularne w mieście sporty – 

piłkę nożna, futbol amerykański i rugby. Bramki będą wyposażone w zdejmowalne wodoodporne 

osłony słupów bramkowych. 

Remont nawierzchni dwóch boisk do koszykówki dotyczy nie tylko wymiany pokrycia asfaltowego na 

poliuretanowe, ale także zabezpieczanie pola gry przez ustawienie dodatkowych piłkochwytów.  

W otwartej siłowni znajdującej się w bezpośredniej bliskości obu boisk zostaną dodatkowo 

zamontowane słupy do treningów sztuk walki, dzięki którym miłośnicy tych sportów będą mogli 

ćwiczyć swoją zwinność, szybkość i refleks. 
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LOKALIZACJA PROJEKTU 
Obiekty będące przedmiotem projektu „Bezpieczny Sport na Biskupinie” znajdują się w Parku 

Biskupińskim, na wysokości ul. Braci Gierymskich i ul. Aleksandra Kotsisa. Bezpośrednie sąsiedztwo 

nadodrzańskich wałów oraz ponad stuletnie dęby sprawiają, że lokalizacja boisk jest jedną z 

najatrakcyjniejszych w całym mieście.  
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OPIS TECHNICZNY 
W Parku Biskupińskim znajdują się: 

BOISKO TRAWIASTE 

Boisko trawiaste o wymiarach 48x82m otoczone pasem zieleni i odgrodzone metrowym płotem z 

bramą wejściową od reszty parku. Cały obszar boiska z otaczającą go małą architekturą ma 

powierzchnię ok 64 arów.  Nawierzchnia boiska jest wyeksploatowana, na podłożu gliniastym, 

obrośnięta samosiejkami. Pole gry jest pełne dziur zrobionych przez wprowadzane przez 

spacerowiczów psy. Twarde, ubite podłoże jest nieodpowiednie dla grających tam w rugby uczniów SP 

91, z kolei nierówna nawierzchnia zwiększa ryzyko skręceń i zwichnięć. 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Boisko przejdzie pełną renowację, w tym głębokie spulchnienie podłoża i obsiew, przy bramkach 

wejściowych zostaną zamontowane kratki uniemożliwiające wbiegnięcie na boisko psom. Boisko 

zostanie oczyszczone ze wszelkich listew i progów otaczających pole gry. Bramki piłkarskie zostaną 

zastąpione wkopanymi w ziemię na stałe bramkami wielofunkcyjnymi (załącznik nr 3).  

Strefa przyboczna boiska zostanie doposażona w ławki i kosze na śmieci. Zostaną również 

rozbudowane piłkochwyty znajdujące się za bramkami. 

 

RYSUNEK 1 STAN BOISKA TRAWIASTEGO, BRAMEK I PIŁKOCHWYTÓW 
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RYSUNEK 2 OBECNA NA BOISKU MAŁA ARCHITEKTURA 

BOISKO DO KOSZYKÓWKI 

Dwa boiska do koszykówki z nawierzchnią asfaltową i koszami stalowymi firmy Muller. Nawierzchnia 

jest popękana i nierówna, co zagraża zdrowiu grających tam użytkowników.  

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Podłoże pola gry zostanie odpowiednio przygotowane do wyłożenia nowej nawierzchni. Asfaltowa 

nawierzchnia zostanie zastąpiona poliuretanową, która pokryje zarówno pole gry, jak i strefy buforowe 

(rozbiegowe). Wokół boiska zostaną ustawione piłkochwyty na wysokości 5 m. Przy boisku zostaną 

ustawione ławki i kosze na śmieci. 

 

RYSUNEK 3 OBECNY STAN BOISK DO KOSZYKÓWKI 
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OTWARTA SIŁOWNIA  

Otwarta siłownia w parku biskupińskim zostanie doposażona w dwa słupy treningowe do ćwiczenia 

sztuk walki. Słupy zostaną ustawione w pobliżu istniejących instalacji do treningów kalisteniki. Ponadto 

zostanie wygospodarowany plac o pow. 10x15m, którego przeznaczeniem będą ćwiczenia fitness oraz 

jogi, wyłożony matami przeznaczonymi do ćwiczeń pod gołym niebem. 

KOSZTORYS 

Kosztorys projektu został opracowany w oparciu o oferowane w 2017 ceny rynkowe za usługi będące 

przedmiotem przedsięwzięcia, najlepszą wiedzę autorów projektu oraz dane porównawcze z realizacji 

podobnych projektów w gminach o podobnej do Wrocławia strukturze.  

Koszt całkowity klasyfikuje projekt w górnej grupie zadań lokalnych WBO 2018 – do 750 tysięcy złotych. 

Na kwotę całkowitą, którą szacuje się na wartości 444 500 zł składają się wymienione niżej elementy: 

RENOWACJA BOISKA TRAWIASTEGO  

Koszt pełnej renowacji boiska o pow. 4500 m2 50 000,00 zł 

Konsultacja agrotechniczna 2 500,00 zł 

Remont piłkochwytów 8 000,00 zł 

Zakup i instalacja bramek 7 500,00 zł 

  

Zakup wodoodpornych osłon słupów 4 000,00 zł 

Instalacja krat przy wejściach 1 500,00 zł 

Ławki i kosze na śmieci 12 000,00 zł 

RENOWACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI  

Przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni 15 000,00 zł 

Koszt renowacji boiska o pow. 1280 m2 256 000,00 zł 

Instalacja piłkochwytów 16 000,00 zł 

Ławki i kosze na śmieci 12 000,00 zł 

ROZBUDOWA SIŁOWNI   

Zakup słupów treningowych  6 000,00 zł 

Strefa jogi (maty do cwiczen na zewnatrz 20x15m) 24 000,00 zł 

Przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni 10 000,00 zł 

INNE  

Koszt wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej 

20 000,00 zł 

 444 500,00 zł 

 

AUTORZY PROJEKTU 
Bartosz Ryś – bartosz.rys@rugbywroclaw.com, tel.: 788785106 

Michał Latoś – michal@pantherswroclaw.com  

 

mailto:bartosz.rys@rugbywroclaw.com
mailto:michal@pantherswroclaw.com
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ZAŁĄCZNIKI 

1. PROJEKT POGLĄDOWY BOISKA TRAWIASTEGO 
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2. PROJEKT POGLĄDOWY BOISKA DO KOSZYKÓWKI 
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3. PRZYKŁADOWE BRAMKI WIELOFUNKCYJNE 

   

4. OSŁONY NA SŁUPY BRAMKOWE 

 

5. LIST INTENCYJNY WNIOSKODAWCÓW 

 

 

 


