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Nazwa projektu: Budowa nowego placu zabaw na os, Powstaflc6w Warszawy w

Lubartowie
Lokalizacja projektu:

(adres, nr dzialki)
Dzialkanr 439/3 przy ul. Powstaric6w Warszawy I

)ods tawowe dane zgl aszaj gcego proi ekt ;

Imig i nazwisko: Ftlhr
Adres zamieszkania:

Efl
Nr telefonu: ;ffi e-mail: rIre

Opis projektu:
(czego dog,czy projekt, szacox'arrc koszp gldvne zaloienia i dzialania, ktdre b?dq po(lj?te dojego realizacji, cele projektu, atlresaci
projeku itp,)

Projekt to budou,a nowego placu zabav, wraz z montailent zabawek dla dzieci i mlodzieiy
z wykonaniem bezspoinowej syntetycznej natvierzchni bezpiecznej. Powstaly plac zabaw dla
bezpieczeristwa ma bvi ogrodzony plotkiem ntetalowyru wykonanym z profili stalotuych,
zostanie r6wnie2 oznakou'any za pomocq regulamintt okreilajqcego zasady bezpieczefistwa
obowiqzujqce podczas korzystania z urzqdzeri. Projekt zaklada takie wykonanie
d o kum e nt a cj i ttwz g I g dni aj q c ej wy m o g i p r aw a b u d o v, I a n e g o.

Szacowany koszt proiektu w 2020 to ok 227 000 tys. zl. Cena obejmuje koszty
dokumentacji, dow6z sprzgtu i instalacjg.
Plac zabaw wykonatzy z elementovv drev,nianych, plastikowych i rnetalowych bgdzie posiaclal
certyfikaty zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczeitstwa PN-EN 1176;2009. (Jtworzenie
ogolnodost?pnego, au'akcyjnego placu zabaw oraz silowni, pozwoli na zaspokojenie potrzeb
rttchu dzieci w wieku 3-l2 lat.

Celem projehu jest poprawa w,arunkdw ?ycia ruieszkaricdw, podniesienie estetybi okolicy,
zapewnienie bezpiecznego miejscfi zabaw, integracja spoleczna i aktywnoi| fizyczna.
Potencialnymi adresatami projek\u sq przede wszystkim dzieci z terenu Lubartowa.

Uzasadnienie projektu; 
r

halely uzasadni| potzeb? rcalizacji projektu,jaki,problem tozrr,lqle, konu bgdzie slni.tl, cllaczeeo nalei"y so zrealizowal ito .)

Proiekt ten iest potrzebny na tltm terenie aby stworzye aziiiiom Uezpieczne ntUisce ao
aktyu,nego spgdzania wolnego czbsu. Powstanie takiego placu zachgca dzieci i rodzicdw do
atrakcyjnego spgdzania wolnego czasu na iu,ieiym powietrzu, stanowi miejsce spotkari dzieci
i rodzic6w, sprzyia zacieinianiu relacji sqsiedzkich, ksztaltuje prawidlowe postawy spoleczne
vvirdd najmlodszych, Plac usytuowany jest blisko centrum miasta.
Gliwnym celeru jest odciqgnigcie dzieci od komputerdw, telefon6w i zabicia rrudy, Regulanry
ruch zapewnia dobry rozwdj dzieci i mlodzieiy, Ponadto realizacja projelau poprawi w clu1ej.
mierze estetykg przestrzeni i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaric|w.

Dodatkowe nieobowiqzkowe zalqczniki (moina dolqczyt dokumentacig pimiiq przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokuntentacjg technicznq, mapg lub szkic
sytuacyjny, zdjgcia lub inne materialy:

l. Mapa oraz szkic sytuacyjny,



2, Kosztorys szacunkowy.
3. Podpisy mieszkaricdy,.

Uwaga !
Mapa i szkic sytuacyiny sq jedynie zalqcznikieru co nie oznaczl, ie nie wiqzq yne
dokumentacyinie przyszlego projektanta, Wnioskodawca akceptuje dokonywanie zmiqn w
p r op o now anynt p r oj e kc i e.

Oiwiadczenia
2' 

^Oiwiadczam, 
2e podane wformularzu inforntacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym

i.faktycznym.
Data i podpis zglaszajqcego projekt;

'b) ot {of,p,
()
V,l,cr"
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Plac zabaw (Powsta6c6w W-wy 1)

-, 
GRANTCA PLACU ZABAW

ELEMENry PROJEKTOWANE:

7. Piaskownica 4 misie 3702

2. Zestaw zabawowy Action4kids J8020

3. Karuzela krzy2owa 3204
4. Sprq2ynowiec skuter 3004

5. HuStawka wa2ka Action4kids Q8010
5. Tablica informacyjna
7. tawka 2 szt.

8. Kosz 2 szt.

9. Ogrodzenie 62 mb
10. Bramka 2 szt.

. I. r.,frr. {i. r f'- ',. F !

: ii
iJc

eo
(U'6
o

I,O
+f:, Od.'1,o

:

tO
o-o
-gI

.O
I ? i- ,{-l C>Irr*L O

,..:

;

,tr-
\l.
\FI

:

i

j ,,.,.

I .'j.,'' l .,r .
::I (,1r

,'i rb

*ls

-E

?
f,i]

;--a

t: ,:

.1..1"

.* .. lliii. r' .::!,-l
'. #,"
-] -*,
-t: g.' '.1'

.ii':. ;r-'r r

, ",,3I

=fS. i,, 3'\O
o

't:-! (U
'T,a

i{i.}
'i.ri;ii: O

o_
:

_4rf{l
t'+

:',



Plac zabaw - Powstaic6w W-wy 1

Lp. Nazwa llo56 Wartofc brutto

1 Piaskownica 4 misie 3702 1. 4699,00

2 Zestaw zabawowy Action4kids J8020 1. 2,t999,00

3 Karuzela krzy|owa 3204 1 5999,00

4 Sprqzynowiec skuter 3004 1 t749,OO

5 HuStawka wazka Action4kids Q8010 L 4073,90

6 Tablica informacyjna 1. 1177,1,9

7 t awka 2 1-803,1_0

8 Kosz 2 1200,00

9 Ogrodzenie 62 mb 38750,00

10 Nawierzchnia poliureta nowa 220 m2 129800,00

1.1. Dokumentacja technrczna 1. 10000,000

SUMA 226550,19



Ls0411201q

Piaskownica 4 misie
37025

pokrytej filmem melaminowym. Wszystkie Qczniki i okucia

odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzqdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Monta2

zgodnie z instrukcjq.

_ 3{n _*

@@

INFORMACJE

Liczba u2ytkownik6w 10

Przedzial wiekowy 0-14

Wymiary urzqdzenia [m] 3.3x3.3x0.3

ZgodnoSd z normE EN 1176

Czesci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol
WysokoSd

swobodnego
upadku [m]

Pole
powierzchni

Im']
Obw6d [m]

A 0.3
"34

21.5B

c

NOVUM Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq Sp6tka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl wunru.novumedukacja.pl
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KARTA TECHNICZ}.II\

Nazwo Action4kids J8024

Nr kot. tltKP-J8A20

Wer.sja wyk.

i
I
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SKLAD ZESTA}VU

Modut Nr kat. Ilo56

Fodest kwidratowy F-l:l . .....2 ",.\,.DaClipoOstawowy l:P-91-l:9[z ..t 94,
iluitiwfa A-T024-002 I szt

Zieiitijinia rao n:4-01_1__ _l s-zt

irin_el tlryygv-p-1o19yy_ - 4:f1ll7:002 I yt,
Fanel XOPE A-M061-001 I szt-

ifiiino1-*--,- -- .- A-M062-001 l-w-t.

Panel HDPE A-M063-001 I szt,

iiiiuiniiliiar-iaii i5b-*'-- -' ' - A-L6-i, i szi.

st"pietiQ_,_., ., -- . .nt-l, tot,
We;3i6wka niisza 4--!16I . I Vt,

Dopuszczalna Iiczba
uZythownik6w

1? Przedzial wiekou'y | 5-l{

STR}:FA BEZPIECZENSTW.,1.

Symbol A B C

WyserkoSd

swobodnego
rrn*dlrr [mI

2,65

Pole pos'ierzchri

lm'zl
52,0t)

Obw6d [m] -r0.00
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Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montaiu.

Slupy no6ne z rury stalowej okrAgtej 114 mm, osadzone

bezpo3rednio w gruncie,

Podesty z powierzchniq antypoilizgowq.

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu

wysokociSnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi

aplikacjami.

Slizg zjeid2alni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Liny polipropylenowe 1&18mm z rdzeniem stalowym

odporne na wandalizm i UV.

Wszystkie lqczniki i okucia lin odporne na warunki

atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Konstruktor: BK

Doto: 28-A-2016

I()\'{ 1, Sprilka z ograniczonqodpouiedzialnlrit:ir Spr'*ka k{)nl:rnd}l{}1\it. ul' Eolcsla*a (lhrlbrttt l. l2'l{)0 Sztrrltr"

1g;,+J8t196.:l?tt2 ['llr.+{889f)]l:9 lJl r-nrail: biuroEDorunrcdukil(ja'pl rt1\tr.11')1 lrrrl(cttrkaLiit.Fi
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RK 20.08.20't9

Karuzela krzy2ow a czterora m i e n n a
32442

oPls

Konstrukcja uzqdzenia wykonana ze stali 5235. Elementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poptzez cynkowan ie

oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie lqczniki i okucia

odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzqdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcjat montazu.

INFORMACJE

Liczba u2ytkownik6w 4

Przedzialwiekowy 3-14

Wymiary urzqdzenia [m] 1 .82 x 1 .82 x O.8

ZgodnoSc z normE EN 1176

CzQSci zamienne

STREFA BEZPIECZENSTWA

182 *
-s82_

NOVUM Spolka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq Sp6lka komanrlytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 Bg 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.no\/umedukacja.pl

Wysoko6d Pole
Symbol swobodnego powierzchni

upadku [m] [m']

Obw6d [m]

18.5

A

B

@@



Skuter
3004s

OPIS

Konstrukcja urzqdzenia wykonana zer stali 5235. Panele ze

sklejki pokrytej filmem melaminowym. Elementy stalowe

zabezpieczone antykorozyjnie popeez lakierowanie

proszkowe. Wszystkie lqczniki i okucia odporne na warunki

atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione poni2ej poziomu gruntu. Montaz

zgodnie z instrukcjq.

1

1 -',12

0.97x0.3x0.82

STREFA BEZP'ECZENSTWA

Obw6d [m]

0.6 | g.s

Itt
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'ool

WysokoS6 F'ole

swobodnego Powi,erzchni
upadku [m] [m']

NOVUM Spotka z ograniczone odpowiedzialnoSciq Sp6lka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacja.pl

Wymiary urz4dzenia [m]

Zgodnosd z norma

Czesci zamienne

EN 1176

Dostepne

I
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m 11.s

*97 -'339 _r> "---t--
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bujanie zabawa



{
KAR:TA TECHNICZNA

Nozwa H uitout ko wa ika Actio n 4 Ki d s

Nr kot. MK-QBO1O

Wersja wyk.

oPrs uRZADZ0NtA

HuStawka typu wa2ka z seriLi ,Action4Kids na

dw6ch sprgilnach przezoaczofta dla dw6ch

uZy,tkownik6w. Trwala i b e.zpiec zna, uykonana

z material6n' najwy2szeljakoSci. Jest

nieodl4cznym elementem kaz;dego placu zabau'.

Bujanie sig wyzwala pozytl.r.lne emocje.

Cu,iczy' koordynacjg ruch6rv, r<iwnowagg i silg

mrgSni.

Dopuszczalna liczba
uiytkownik6u'

, l'rzedzial wiekorvy 3-14

S'I'REI.-A BEZPIECi'EN ST\I'A

I

oo,
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r€l

I
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287
487

Symlrol A B C

Wysoko6d
snobodnego
upadku lml

0,95

Pole posierzhni

lm'l
I 1,0

Obw6d [ml 13,0

MATERIAI,}'

Lrz4dzenie posadowione 60 cm poniirej poziomu gruntu.

Gl6wna belka huStau ki u ykonana z rury stalou ej

okrqglej I14,3 mm.

Porgcze wykonane z rury stalowej r:rkr4glej 60.3 i 38 mm.

Siedziska z pofietylenu u,'ysokociSn.ieniowego (HDI'ti).

Konstrukcja umieszczona na uloiyskowanej stalowej

podstawie, wsparta dwiema sprQ2ynami

L4czniki i zaflepki odporne na warunki atrnosferyczne.

Elementy stalowe zabezpieczonelllko1zy.inie1gg1zez

cynkowanie oraz lalierowanie proszkowe.

Konstruktor: Rr(

Data: 26-04-2015

NOVUM Sp6lka z ograniczon4 odpovtiedzialnofci4 Sp6lka komand)'to$a, ul. Boleslawa Chrobrego I, lZ-100 Szczl'tno

Tet. +48 89 6212112 l'ax. +48 89 623 29 87 e-mait: lriuro(i,)novumedukacja.pl wn'r.novumcdukacja.pl
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;&Ln KARTA TECHNICZNA
Nazwo Tablico informocyjna

Nr kot. 5308

Wersjo wyk.

co
\r

I
I s0

oPls URZAD;ZIlNtA

Tablica informacyjna dzigki stalowej konstrukcji wyj4tkowo

trwala i odporna na warunki atmosferyczne. Nowoczesna

i uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie zardwno

jako tablicg reklamow4 jak r6w'nie2 tablicg regulaminu placu

zabaw. Idealna w parkactL na skwerach czy w punktach

_ informacyjnych na placach zabaw.

WYMIARY URZADZENIA

Szeroko56 [ml 0,05

Dlugofd [ml 0,50

\rl')'sokofd Iml 1,71

MATERI.4.LY

Posadowienie 60cm poni2ej poziomu terenu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq montaiu.

Slup noSny 6rednicy 48,3mm, osadzony bezpoirednio
w gruncie. Konstrukcja no6na oraz panel przeznaczony

do umieszczenia na nim informacji wykonane ze stali

konstrukcyjnej.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez malowanie proszkowe.

Konstruldor: tS
Data: 18-U-2019

NOVUM Sp6lka z ograniczonq odpon'iedzialno3ciq Sp6lka komandytowa, ul. Boleslalla Chrobrcgo l. 12-100 SzczS'tno

TeI. +48 89 6212112 p1x. +48 89 62-1 29 87 e-mail: biuroCa-tnovumedukacja.pl 1r wN'.novumedukacja.pl

o





RK 1a.09.201e

Kosz na Smieci Miejski
5216

Konskukcja urzqdzenia wykonana ze stali 5235. Elementy

stalowe zabezpieczone antykorozyinie po7zez cynkowanie

oraz lakierowanie. Wszystkie laczniki i okucia odporne na

warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urz4dzenie posadowione ponize1 poziomu gruntu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq monta2u.

I
I

I
i
I

iI
I
I

< 43 ,>_

I

Obw6d [m]

ATT=E'\ry
",.ffi]il,,"

INFORMACJE

Liczba u2ytkownikow

Przedzial wiekowy

Wymiary urzqdzenia [m] 0.43x0.35x1

Zgodno56 z normE nie dotyczy

Czesci zamienne Dostqpne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol
WysokoS6

swobodnego
upadku [m]

Pole
powiezchni

Im']

A
I

I

B

c

NOVUM Sp6lka z ograniczonE odpowiedzialno6ciq Sp6lka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

1g1. +48 89 623 29 85 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacja.pl
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Furtka rJ;;
55072

Konstrukcja urzqdzenia wykonana zer stali !i235- Elementy

stalowe zabezgieczone antykorozyjnie popizez cynkowanie

oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie laczniki i okucia

odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione poni2ei poziomu gruntu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq. monta;iu.

I tNFoRMAcJE

STREFA BEZPIECZENSTWA

@

Symbol
WysokoSC

swobodnego
upadku [m]

Pole
powierzchni Obw6d [m]

Irn']

A

=*

B

C

NOVUM Sp6lka z ograniczonE odpowiedzialno5ciq Sp6lka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacja.pl

o

Liczba uZytkownik6w

Przedzial wiekowy

Wymiary urzqdzenia [m] 1.1 x 0.05 x 1

nie dotyczy

Dostepne



RK 25.09.2019

ffi
Plotek metalowy

55062

I
rl
L_, 2oo , 1

Konstrukcja uzqdzenia wykonana zer stali !i235. Elementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie popzez cynkowanie

oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie lqczniki i okucia

odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione poni2e| poziomu gruntu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcja monta2u.

@
i

OO
Fl

Symbol
WysokoSC

swobodnego
upadku [m]

Pole
powierzchni

lm"l

A

B

C

NOVUM Spolka z ograniczonq odpowiedz:ialnoSciq Spolka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 89 62:3 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.norr'Llmeclukacja.pl

INFORMACJE

Liczba u2ytkownik6w

Przedzial wiekowy

Wymiary urzqdzenia [m]

Zgodno5C z norma

i "_:':Y::.-ir_ I _ ?:-:::

i STREFA BEZPECZEISTWA

2x0.05x1

nie dotyczy

'To
"l

I



Lubart6w 6.02.2020r.

OSWIADCZENIE,

Zarzqd Sp6tdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie z siedzib4 w Lubartowie przy ul.

Cichej 6 wyraaa zgodE na realizacjg projektu obywatelskiego pod nazw4 ,,Budowa
nowego placu zabaw na os. Powstafic6w Warszawy w Lubartowie" na dz. m

43913 przy ul. Powstaric6w Warszawy 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta

Lubart6w na warunkach zgodnych z postanowieniami uchwaly Rady' Miasta

dotycz4cych przeprowadzenia konsultacji spolecznych w sprawie Budzetu

Obywatelskiiego jako czgsci budzetu miasta i w przypadku realizacji w/w projektu

dostarczy wrszystkie wymagane prawem uzgodnienia, zgody i zaSwiadczenia.

Sp6tdziel n i a M iesz-ktttt iowri

ifrcalubarlow, ui. Cicha 6

fax 81 855-30-15, tel. 81 463-90-01

NIP 714-020-00-33 Regon 000486474


