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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:
Lokalizacja projektu:
(adres. nr działki)

Budowa komjJ_leksu boisk do siatkówki _j)lażowei

ul. Batalionów Chłopskich, obręb 4,
działki 189/1, 191/3, 192/3
Podstawowe dane zgłaszajg,cef!o projekt:

---l

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt. szacowane koszty główne założenia i działania. które będq podjęte do jego realizacji. cele projektu. adresaci
projektu i/p)

W ramach projektu wybudowane zostaną dwa boiska do siatkówki plażowej o szacowanych
wymiarach 14x28m (łączna powierzchnia kompleksu około 784 m'. Projekt realizowany
będzie (fla wszystkich mieszkańców miasta Lubartów którzy w okresie letnim będą chcieli
trenować rekreacyjnie lub profesjonalnie siatkówkę plażową, oraz do organizacji turniejów
promujących miasto Lubartów. Obiekty tego typu sprawdzają się doskonale w wielu
miejscach w Polsce, z powodu coraz większego zainteresowania tq formq spędzania czasu
w kraju .. Miejsce na tę inwestycję zostało wybrane z powodu isniejqcego już tu boiska, które
ze względu na swój stan nie nadaje się do użytkowania sportowego.
Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 44tys. zł.
Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu. jaki problem rozwiąże. komu będzie słutt_/. dlaczego należy go zrealizować itp]

Od kilku lat można zaobserwować to, że mieszkańcy naszego miasta chcący uprawiać
siatkówkę plażową muszą udawać się do okolicznych miejscowości (m in. Firlej, Pałecznica,
Nowa Wola) z powodu braku takich boisk w naszym mieście. Takie boiska pozwolą walczyć z
nudą i zobojętnieniem wśród lokalnej społeczności, a przede wszystkim młodzieży, dla której
to będzie dodatkowa forma podnoszenia swoich umiejętności oraz zainteresowań.
Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Koncepcja zagospodarowania działek
2. kosztorys szacunkowy
3. zdjęcie istniejącego stanu miejsca inwestycji
Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.
Data i podpis zgłaszającego projekt:
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191/3

192/3

OPRACOWAŁ:
Piotr Zglejszewski

SZACOWANY KOSZTORYS BUDOWY KOMPLEKSU BOISK.
Cena 44 000 zł. Obejmuje:
1. Wykopanie i wywóz ziemi
2. Koszt piachu z transportem
3. Włóknina
4. Siatka ochronna
5. Obrzeża
6. Wyposażenie boisk (słupki, siatki, linie)

ok.
ok.
ok.
ok.
ok.
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6000 zł
7500 zł
2900 zł
22400 zł
2 200 zł
3000 zł

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozmowy.

Miejsce planowanej

inwestycji - wrzesień 2016.

