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Formularz zgłoszeniowy projektów
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Luba.

Wpłynęło dn. 10-12-2018
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Agnieszka Szymczuk
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Nazwa projektu: Modernizacja placu zabaw na Osedlu Szaniawskiego
Lokalizacja projektu:

(adres, nr działki)
Plac u zbiegu ulic Różanej i Przechodniej, działki 896/3 i 896/4

Podstawowe dane zgłaszającef.{{Jprojekt:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będą podjęte do jego realizacji,
cele projektu, adresaci projektu itp.)

Projekt dotyczy modernizacji istniejącego placu zabaw przez wymianę urządzeń zabawowych dla dzieci oraz
utwardzenie alejek dla pieszych i ogrodzenia płotkiem metalowym z profili stalowych. Projekt przewiduje
wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, usunięcie niektórych drzew i ich przycięcie. Wszystkie w/w prace
będą wykonywane na działce miejskiej
Celem projektu jest rewitalizacja placu zabaw, który istnieje około 40 lat i do tej pory nie wykonywano
większych działań w jego obrębie. Beneficjęntami projektu będą najmłodsze dzieci dla których ten plac jest
przeznaczony. Urządzenia zabawowe będą wykonane z elementów drewnianych, tworzywa sztucznego i
metalowych, będą posiadały certyfikaty zgodne z przepisami grupy norm bezpieczeństwa PN-ENl176:2009
Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki osiedla oraz zapewnienie
bezpieczeństwa w miejscu zabaw.
Koszt wykonania ogrodzenia z elementów metalowych modułowych o wysokości 120 cm ( około 50 m bieżących,
od ulicy Różanej iPrzechodniej) - 6400 zł
Koszt utwardzenia ścieżek dla pieszych (około l J O metrów kwadratowych)- 17600 zł
Koszt usunięcia karp drzew, przycięcia iwycięcia drzew, wyrównania terenu i dosiania trawy - 7000 zł
Koszt zakupu urządzeń zabawowych, ławki i ich montażu - l4000zł
Koszt położenia nawierzchni z tworzywa sztucznego w obrębie huśtawki -14000zł
Ogółem koszt projektu 62000,00 zł

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiaże. komu będzie służył, dlaczego należy ?,O zrealizować itp .)
Plac zabaw przy ulicy Przechodniej i Różanej istnieje od początku istnienie Osiedla Szaniawskiego - około 40 lat. Zainstalowane
urządzenia zabawowe są stare, często zniszczone. W okresie istnienia placu zdemontowano karuzelę, która stanowiła duża frajdę dla
małych dzieci. Zainstalowano natomiast mini ściankę wspinaczkową wraz ze zjeżdżalnią, oraz przeplotnie, które zostały zdemontowane z
innego placu zabaw. Obecnie są mocno zniszczone. Kilka tygodni temu rozpadła się huśtawką, jej ruchomą część zabrali pracownicy PGK
w celu naprawy. Ta huśtawka była na placu od początku - około 40 lat. Urządzenia zabawowe należy wymienić na nowe, przyjazne dla
dzieci. Należy też dokonać oceny dendrologicznej pięknego drzewostanu placu, dokonać weryfikacji usunąć i podciąć drzewa. W latach 90-
tych wykonano ogrodzenie placu od strony ulic. Do wykonania ogrodzenia użyto materiałów o małej wytrzymałości. Wielokrotnie
ogrodzenie było naprawiane. Koniecznym jest wymiana ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (solidne przęsła). Istnieje potrzeba
wykonania ścieżek dla pieszych, którzy przechodzą przez plac do domu. Stare żużlowe uległy zniszczeniu. Należy dokonać rewitalizacji
placu, gdyż są stare, poniszczone urządzenia zabawowe, zniszczone ogrodzenie i alejki dla;ieszych i nie uporządkowany drzewostan. Plac
przy ulicy Różanej i Przechodniej, to jedyne miejsce na Osiedlu Szaniawskiego, gdzie dzieci mogą spędzić bezpiecznie czas.

Dodatkowe nieobowiqzkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy opiniowaniu projektu:
kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
l. Mapa obszaru z zaznaczonymi działkami
2. Projekt koncepcyjny
3. Wykaz małej architektury na plac zabaw
4. Podpisy mieszkańców

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
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Wykaz małej architektury zaprojektowanej na plac zabaw ( dostawca AVIS ul.
Turystyczna 106,20-230 Lublin)

Lp. Nazwa icena
l Karuzela z siedziskami B metal

LuxHDPE
cena 5904,00 zł brutto

Huśtawka podwójna metalowa z
siedziskiem gumowym i
gumowym płaskim
Cena 3751,50 zł brutto

Huśtawka ważka pion metalowy
Exclusive
cena 1353 zł brutto

Ławka z oparciem
Cena 1599 zł brutto

Razem cena 12507,00 zł brutto
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