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Psistanek

Nanvq proiektu:
Lo kal iz acj a pr oj e ktlt :

21-100 Lubartdv,, ul,

tr

qkou'a, dzialka nr 233

hdres, nr dzialki)

P o dstatv ov) e

Imie i narv,isko:
Ad'es zamieszkania:
Nr telelbnu:
Opis projektu:
k)eg, ioq,ca, projekt. szacotratte

koszty

dane zdqLzqTqce go pt' oj ekt

gldtlne zaloienia i dzialania, ktdre bgdq podigte dojego realizacji, cele proiektu, adresaci

Droieklu itD.)

polegat na ogrodzeniu wyznaczonego terenu siatkq systemowq i
celem stv,orzenia bezpiecznej przestrzeni dla psoty i ich
zamontov)aniu furtki wejflciowej
-le-qqtlil
yo
y,ybiegu
umieszczone zostctnq urzqdzenia kompor.ytowe do zab@vy i trestrry
wlaicicieli.
Zcrdanie bgdzie

ps6u, oraz lav,ki dla ich u,lascicieli. (Jstau,ione zostanq rdtvnie| kosze na psie odchody i
intiitnikt. Opcjonalnie proponuje sig zamontovtanie kolrsov,nika do ogrzania sig t't' zimne dni.
l(ybieg y,ykonany przez "firmg Fenster, dodanyt jako zalqcznik zostal v,yceniony na ok. . 100
tys. zl. Brlutto, Dodatkou'o naleiy doliczyt koszt przygotowania dzialki pod budov'g projektu,
ok. l0 tys. zl.
Uzasadnienie proj ektu:
/nrlphr ttzrcodnil norrzehi realizaaii nroiektu. iaki nroblem roat'iaie. konw bedzie slubl, dlaczeSo naleb'go zrealizotai ilp )
Adresatem projektu sq posiadacze psdw i ich pupile. Dzigki realizacji zadania, \4'zoren't
innych miast, nasi mieszkaricy zyskajq bezpiecznq przestrzeri do wyprou'adzania ps6v' bez
snlyczy oraz trenowania posluszeristwa przy ponxocy urzqdzeri typu agility. Umoiliv'i to
rov,niei psom zabay,g z innynti psami, co jest waZnynt elementem ich socializacji.
Jednoczeinie, psy biegajqce y' takint ntiejscu nie bgdq nikomu przeszkadza1, ani stqnou'il
zagroZenict, Na terenie wybiegu bgdzie obowiqzyual regulamin okreSlaiqcy zasody
korzystania z obiektu. Jak wiadomo zmgczony pies, to szczgslituy i spokoiny pies, dlatego
pozyw,nym efektem bgdzie zmniejszenie aktywnoici i hatasliwoici PS6w w czlsie spgdzanym
poza v,ybiegieru, co z pewnoSciq doceniq wszyscy mieszkaricy Lubartou'a, nie tylko
d.lct

v,laiciciele ps6v,.
Dodatkov,e nieobou,iqzkou,e zalqczniki (moina dolqczyi dokumentacig pomocnQ pr4t
opiniowaniu projektu; kosztorys szacunkowy, dokumentacjg technicznq, mapg lub szkic
sytuacyjny, zdjgcia lub inne ruaterialy:
l. Opis przykladov,ego projektu
2, Karty proponowanych urzqdzeri typu agility
3. Przykladou, a u,izualizacj a proj ehu
Wszystkie zalqczniki sq u,ykonane przez firmg Fenster, ntctjqcq wieloletnie doSu,iadczenie v'
v,yksnyy,qniu bezpiecznych u,ybiegdw dla ps6w. Poniilej zalqczam konktakt:
Firma FENSTER Sp. z o.o.
Ul, Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

tel. +48 52 375 55 79
yt14tyt. ytyfi

i9

Si dl ap s ov,.

pl

OSwiadczenia
2. Oiv'iadczam, 2e podane w formularzu informacje sq zgodne z aktualnym stanent prct\v'nynl
i faktycznym.
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zamieszkania I

Podtit

Wybieg dla ps6w skladajqcy siq z piqtnastu urzEdzeri Firmy FENSTER. Powierzchnia parku dla
ps5w to 450 m2. Kynopark podzielony na dwie czqSci - pierwsza wyposazona w urzqdzenia
zabawowe dla zwierzqt, druga oddzielona kolorowym sztachetowym ogrodzeniem, gdzie pieski
spokojnie mogq siq wybiega6 na wolnej przesrzeni. UrzEdzenia wykonane z tworzywa sztucznego
barwionego w masie w kolorze, dziqki czemu nie wymagajq konserwacji, malowania i impregnacji.
Park dla ps6w w calo6ci ogrodzony panelami w kolorze zielonym. W wydzielonej osobno toalecie
dla psow zastosowano nawierzchniq piaskow4.

GI,6WNE INFORMACJE:
. powierzchnia wybiegu - 450 m2 (30 x

.

L5

-

15 m),

na6cie rr6inych urzqdzeri nie wymagajqcych konserwacji, malowania, impregnacji,

objqtych 10 - cio letniq gwarancjq,

. nawierzchnia trawiasta istniejqca,
. teren w calo6ci ogrodzony,
. Warto6d wykonania przykladowego wybiegu

1

1

2
3

-

okolo 100.000 zl brutto

Wybleg dla psdu
Wytonanie n awisrzch ni uawiaslsi
Wykonanie ogrodzenia panelowego z drufu Ii S mm, wyaokodci 1,50 m
wra;Lz podrnurdwka 0.25 m
Dostawa i montaz: PlotK male nr

kat

FS01

ffiz

450,000

mb

90,000

sa.

1,000

4

Dostawa i monta2: Esnnoyrraznia duZa nr kat. FS04

szt.

1,000

5

Dostatua i rnontar: Pochylnia skoina dr.ea nr kat. FS06

szt.

1,000

sa.

'1,000

szt.

1,000

sa.

1,000

szt.

1,000

b
7

Dostawa i monta2: Pochylnia prosta nr

kat

FS,09

Dsstawa i morrtaz: Hydrant z regulowanEpoprzeczka nr kat- FS10

I

Dostrawa i monta2r Przeskok p0tr6jny nr

I

Dmtaula i montD: Talerryki nr

kat

kat

FS12

FS14

't0

Bostawa i rnonta2: Stupki do elalornu nr kat. FS16

szt.

1,000

11

Doetawa i monta2: Psia toaleta nr kat. FS17

azt.

1,000

sa.

1,000

szt.

2,000

12
13

Dostay(a i flrontar: Parking
Dosta$ra

dh psdtv nr kat. FS20

imont r: Kosz na *mie6i nr kat. FS21

14

Dostawa i mon!.a2: Kosz na psie odchody nr kat. FS22

szt"

1,000

15

Dostaun i montal: Regulamin nr kat. FS23

set.

1,000

16

Dostawa i ffiontaz; ta'gka ieliwna z lislwami Ecowood nr kat. FS25

szt.

6,000

17

Dostawa i montai: Ogrodzenie sztachetonre z Emtrcod nr kat FS27

mb

14,000
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KARTA TECHNICZNA

ttilslitR
,l

l,

I

Pochylnia prosta
nr kat. FS09

cotej rodzinYl
Rodo56 dlo
Dane techniczne:

wymiary urzqdzenia (dlug. x szer.) [m]:
wysoko6i urzadzenia [m] :
urzqdzenie wyprodukowane w Polsce

3,80 x 0,40
0,60

Opis techniczny:

.
a
a
a

urzqdzenia wykonana w calo5ci z ekologicznego materialu barwionego w masie (w calym
przekroju) - urzqdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,
minimalny przekr6j konstrukryjny urzqdzenia B0 x 100 [mm], dziqki czemu urzqdzenie jest wandaloodporne,
minimalny przekr6j profili podestu urz4dzenia26x 50 [mm],
profil podestu antypo5lizgowy, pelny w calym przekroju - nie pusty, dziqki czemu uzqdzenie jest

konstruk$a

wandaloodporne,
a
a
a

urzqdzenie standardowo wykonane w koloze zielono - czerwono - Zoltym,
material pochodzqcy w 100% z recyklingu, chroni4ry Srodowisko naturalne,
GWARANCIa gp{DZENTA - 10 LAT.

Urz4dzenie zaprojektowane tak, aby zapewni6 bezpieczefstwo u2ytkowania zwierzEt:

.
.
.
.

material bez drzazg w przeciwieristwie do drewna,
material nie nagrzewaiqry sie w stosunku do metalu,
material nietoksyczny - posiadaiqcy Atest Higieniczny wydany przez Palrstwowy Zaklad Higieny w Warszawie,
materiattrudnopalny.
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JakoSc naszych uslug potwierdza organizacia pracy zgodnie z

Systemem Zarz4dzania JakoSci4 ISO 9001:2008 oraz
Systemem Zarzqdzanra Srodowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie.

projektowania, produkcji, montaZu i serwisu oraz kontroli plac6w zabaw,
sprzgtu rekreacyjno-sportowego, ogrodriw i skwer6w rekreacyjnych oraz
urzqdzefi malej architektury miejskiej.
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KARTA TECHNICZNA

tEltstitR

I"J

Plotki male
nr kat. FS01

cotej rodzinYl
Rodo56 dlo

Dane techniczne:

.
r
.

wymiary urzqdzenia (dlug. x szer.) [m]:
wysokoSi urzqdzenia [m]:
unAdzenie wyprodukowane w Polsce

0,10 x 0,70
0,28

%'fJ
Opis techniczny:

.

o
.
.
.

konstrukcja urztldzenia wykonana w calo5ci z ekologicznego materialu barwionego w masie (w calym
przekroju) - urzqdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,
minimalny przekr6j konstrukcyjny urzqdzenia B0 x 100 [mm], dziqki czemu urzqdzenie jest wandaloodporne,
urzedzenie standardowo wykonane w kolorze zielono - czerwonym,
material pochodzqcy w 100o/o z reryklingu, chroniqcy Srodowisko naturalne,
GWARANCIA URiZAD:ZENIA - 10 LAT.

Uzqdzenie zaprojektowane tak, aby zapewnid bezpieczef stwo zwierzqt:
. material bez drzazg w przeciwiefstwie do drewna,

.
.
.

material nie nagrzewaiEcy siQ w stosunku do metalu,
material nietoksyczny (posiadaiqcy Atest Higieniczny wydany przez Pahstwowy Zaklad Higieny w Warszawie),
materialtrudnopalny,
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Jako6c naszych uslug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarz4dzania Jakodci4 ISO 9001:2008 oraz
Systemem Zarzqdzania Srodowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montaiu i serwisu oraz kontroli placr6w zabaw,

sprzgtu rekreacyjno-sportowego, ogrod6w i skwerriw rekreacyjnych oraz
rrzqdzefi malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA

RodoSd dlo

R6wnowa2nia duia
nr kat. FS04

colei rodzinY!

Dane techniczne:

.
o
.

wymiary urzqdzenia (dlug. x szer.) [m]:
wysokoSi urzqdzenia [m]:
urzEdzenie wyprodukowane w Polsce

3,00 x 0,40
0,90

Opis techniczny:

.
.

a
a

o
.

.
.

podstawa metalowa zabezpieczona
podest urzqdzenia wykonanlr lry calo6ci z
materialu barwionego w masie (w calym przekro.lu) nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji,
impregnacji i odporny na warunki
atmosferyczne,
minimalny przekroj profili podestu urzqdzenia 26 50 [mm],
profil podestu antypo5lizgowy, pelny w calym przekroju - nie pusty, dziqki czemu uaqdzenie jest

wandaloodporne,

podest nie chlonqcy wody, odporny na czynniki
urzedzenie standardowo wykonane w kolorze
odb6j gumowy - 2szt. umo2liwiaiqry poprawnE pracq urzqdzenia,
GWARANCIA URZ4DZENIA - 10 LAT.

zyby, baKerie).

Urzqdzenie zaprojektowane tak, aby zapewni6 bezpieczefstwo uiytkowania zwierzqt:
material bez drzazg w przeciwiefistwie do drewna,
material nie nagrzewaiEcv siQ w stosunku do metalu,
material nietoksyczny - posiadaiqry Atest Higieniczny wydany przez Pafistwowy Zaklad Higieny w Warszawie,

.
.
.
.

materialtrudnopalny.
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I8H'!i$uuro'

Jako3c naszych uslug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem ZarzTlzania Jakodci4 ISO 9001:2008 oraz

Systemem Zarz4dzania Srodowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montaZu i serwisu oraz kontroli plac6w zaban,
sprzptu rekreacyjno-sportowego, ogrodriw i skwerriw rekreacyjnych oraz
trzqdzefi malej architektury miejskiej.

Lubart6w, 26.02,2020
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Burmistrz Miasta Lubart6w
Krzysztof Pa6nik

r' dotyczEce projektu
odpowiedzi na pismo nr A0.2041,5,2020 z dnia 24,02.2020
obywaLtelskiego, 214\aszam nastqpujEcE poprawkq do
,,psistanek,, zgloszonego \^rramach budzetu
zl. Swoj4 decyzjq motywujQ tym,
ww. projektu:Zwiqksz"enie koszt6w wykonania projektu o 30tys.
o<1 ulicy L4kowej, uwzglqdniajEcego
ze konieczne jest wykonanie urwardzonego dojSiia clo obiektu
wzglqdu na blisko56 rowu
potrzeby os6b niepelnosprawnych, a tak]Ze zibezpieczenie doj6ci a, ze
W

mr:lioracyjnego.

Z powazaniem

