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Proiekt:pro.r@@ffi

hHT;I:IJIJ?:I,?i,1Tix,:l,ll,,i=,-l{lu:t.
mojq inicjatvwq jest zakup zo izt. orewnianytfi
l.,?,.,-u; obecnie prac swieci pustkami,
o.rxo*,
riu;"".i]J,l[fJXt"tg[lpustKami

handlowych' stoiska mogty oy stae
na stais i oye czasow o wydzierzawiane wystawcom,
lub
mogly by by6 r;kiadane i iozstawian"
i,, wydarienia okolicznosciowe typu Jarmark
r6zne tematyczne tusti*rr"
kt6re rnogri by byc zapraszani
::"=^?:.?,_..1.eniowv,
roznr wystaw,ty ze swoimi produktami.
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Dzialania: zeil<up i montaz 20 drewnianych
domk6w z moZriwosciq skradania.
cel proiekt: rr2ywienie Lubartowskiego pracu pzed
Ratuszem

Adresaci: Projekt skierowany jest do wszystkich
mieszkahcow Lubartowa.
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Na koszta skiadajq sig:
- zakup 20 szt' domk6w drewnianych
vrg, specyfikacji- .116 0oo zr
- Monta2 doml<ow na placu oraz inne
kicszty logistyczne _ 10 000 zl
Zakup domkorn drewnianych w systemie
do wiasnorqcznego montarzu idemonta2u,
wymiary 2x3nr, po rozro2eniu lad 2,o,xAm
obszerne rady, zabezpieozone daszt<ami
Szkielet oparty na kantowce 4x6 cm,
dach pokryty Ofacne,
Drzwi na zasuwQ, okie.nnice-lady zamyl<ane
od wewnqtz na zasuwki dodatkowo lahcuchy
podtrzymuiqce, catos6 marowana
na wrskazany koror z parety Drewnochronu
powlokotworczego, Konstrukcja pozwa
aiqca na wieroreinie uzytkowan ie.
Elementy dodatkowe
- OSwietlenie rjomk6w (reflektory
led)
- Tablice z gniazdami elektrycznymi
- Rozprowadzenie prqdu na kabiach
silowych
r

Uz.asadnienii

prrJ;il*

Projektoeoz,.m
charakter pracu na R;rk, Uratwi orsanizowanie
w
przyszlosci wieru wyda rzen zwiqzanych
z handrem w stoiskach.
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szacov'ane koszrv gldtvne zalotenia i dzialania,
ktdre bgdq podigre doiego realizacji, cele projeknt,
adresaci

Szacunkowv koszt: 126
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Budowa 20 szt, drewniany.
Ratuszem
Plac przed Ratusienr, uHGAT
Podstawow,
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biY'q.-?"b:Iu:-i_l'lje.*tt',,Llty

do zrealizowania v, ramach Budietu Obywatelskiego
Miasta Lubartdw

Imie i nazwisko;
4drSs zamietszksnia:
Nr telelbnu;
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Dodatkou,e nieo

,r.orunko*y, dokuite,iiriis rcrnricznq, nxope tub szkic

:l:,::":,::^:,,r-0,::!:y,i,,kosztorys
sytuacyjny,
zdjgcia lub inne moterialy:
1, Przykladov,y

?fi;;:l:;am,

plan rozmieszczenia domkdv, na placu
ie podane wformurarzu inforntacie sq zgodne
z akruarnym stanem prawnym

uata t podpis zgtaszajqcego pro.lekt;
2. 02.
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0r. Robert Komorou,ski
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