
 
 

 Jeleniewo, październik 2019 r. 

 

 

Gmina Jeleniewo zaprasza na nowe boisko piłkarskie, bieżnię 

prostą o długości 80 m i na skocznię do skoku w dal przy                                         

ul. Sportowej w Jeleniewie 
 

Gmina Jeleniewo z siedzibą w 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 w związku z 

podpisaniem w dniu 31 października 2018 r. umowy nr 2018/0804/5907/SubA/DIS/SP 

o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania 

Inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej 

Infrastruktury Sportowej projektu pn. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej o 

długości 80 m i skoczni do skoku w dal przy ul. Sportowej w Jeleniewie” informuje iż, 

wykonano w 2019 r. i oddano do użytkowania w miesiącu październiku 2019 r. 

następującą infrastrukturę: 

 

1) Boisko gminne do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 

zewnętrznych 64 m x 34 m ze strefami bezpieczeństwa szer. 2,0 m po obwiedni pola gry. 

Wyposażenie boiska: 2 bramki aluminiowe do piłki nożnej, linie pola gry wklejane. 

 
 



2) Bieżnia czterotorowa o nawierzchni z poliuretanu dla dystansu 60 m (wymiary 80x5 m). 

Wyposażenie bieżni: 4 bloki startowe, linie w bieżni wklejane. 

 
3) Skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni z poliuretanu (wymiary 53 x 1,32 m). 

Wyposażenie skoczni: deska odbicia, skrzynia z piaskiem. 

 
 



4) Dwie przebieralnie w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 14,31 m2 każda 

i wymiarach zewnętrznych 5,70 m x 3,90 m, jako wyposażenie boiska. 

 
5) Montaż ogrodzenia panelowego boiska, piłkochwytów boiska oraz montaż ogrodzenia 

terenu lekkoatletycznego. 

 
 

6) Montaż stojaków na rowery. 



7) Wykonanie odwodnienia boiska i części lekkoatletycznej poprzez wykonanie drenażu z 

przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej (roboty sanitarne). 

8) Oświetlenie boiska naświetlaczami na masztach oświetleniowych – 6 sztuk wraz z 

niezbędnymi przyłączami elektrycznymi. 

 
9) Instalacja systemu monitoringu wizyjnego obiektu sportowego. 

10) Zagospodarowanie terenu – komunikacja i mała architektura (ławki). 

 



Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie jest 

dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu „Sportowa Polska – Program 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 

 

Całkowita wartość inwestycji:   1 233 191,15 PLN 

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu „Sportowa Polska – Program 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” wynosi 616 595,50 zł. 

 
 

 

Opracowanie: 

Marek Waszkiewicz – UG Jeleniewo 


