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Formularz zgłoszeniowy projektów

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

06F00AA0S

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:

Wiata Grillowa nad Wieprzem

Lokalizacja projektu:

Tereny miejskie zlokalizowane przy potocznie zwanej Plaży
Żydowskiej

(adres, nr działki)

Podstawowe dane zgłaszającego projekt:
Imię i nazwisko:
-

Adres zamieszkania:

-

Nr telefonu:
Opis projektu:

'. JI

(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
projektu ttp.)

Projekt dotyczy stworzenia zadaszonego miejsca grillowego położonego przy Plaży
Żydowskiej, które będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. Obiekty tego typu
sprawdzają się doskonale w wielu miejscach w Polsce. Przykładem jest chociażby
zorganizowana przestrzeń nad zalewem w Pałecznicy przyciągająca nie tylko lokalnych
mieszkańców ale i mieszkańców Lubartowa. Wiata pozwoli na organizowanie rodzinnych
pikników i przyczyni się do rodzinnych spacerów nad rzekę. Co za tym idzie, poprawi się
również samopoczucie mieszkańców i korzystnie wpłynie na sprawność fizyczną. Koszt
przygotowania podłoża i zbudowania wiaty łącznie z grillem, stołami, ławkami i
oświetleniem ledowym szacuję na 65.000zł.
Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiqże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować

itp}

Projekt ten odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy nie mają możliwości
zorganizowania na terenie miasta swobodnego zorganizowania grilla z przyjaciółmi. Wiata
mogłaby być także zapleczem pod organizowane nad Wieprzem koncerty i wydarzenia
kulturalne. Przestrzeń będzie służyła wszystkim mieszkańcom miasta, a w szczególności
osobom, które mieszkają w blokach i nie mają dostępu do swojego ogródka. Ważnym
aspektem jest też to, że tego typu obiekt będzie mógł służyć turystom, którzy pływają po
rzece Wieprz kajakami. W aspekcie planów budowy przystani kajakowej jest to nieodłączny
element.
Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Projekt wiaty z kosztorysem i zdjęciami.
Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym ifaktycznym.
Data i podpis zgłaszającego projekt:
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Altana Kleopatra - 7x1Om - Drewnolandia

27.11.2015

---.---------------------------------------------------------~

OREWNOLANOIA

~~

LIDER KONSTRUKCJI Z DREWNA

-

Oferta

...

Altana Kleopatra - 7x10m
------- ---Cena:

35000.00 zł

Opis:

~ wymiar 7x10m
~ sześciokąt - średnica 7m
~ dobudowana wiata 3,5x3,5m - altana wykonana z drewna sosnowego
~ wysokość ścian bocznych 2,05m
~ wysokość całkowita ok 4m
~ grubość desek na dachu 20mm
~ kąt nachylenia dachu ok 30 stopni
~ słupy 18x18cm
~ bariery wykonane z kantówki 12x12

http://drewnolandia.pl/produktlaltana-kleopatra-7x10m126
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http://drewnolandia.pI/produkt/altana- ki eopatra- 7x 1Om/26

Altana Kleopatra - 7x1Om - Orewnolandia
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htlp:/Idrewnol andia.pł/produktlaltana-kl eopatra- 7x 1Om/26

Altana Kleopatra - 7x10m - Drewnolandia
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http://drewnolandia.pI/produkValtana-kleopa!ra- 7x1 Om/26

Altana Kleopatra - 7x1Om - Orewnolandia
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http://drEM/noIandia.pI/produkt/altana-kleopatra-7x10m/26

Altana Kleopatra - 7x1Om - DrEM/nolandia
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Altana Kleopatra - 7x1Om - Drewnolandia

Cena 35000.00 zł obejmuje:
V

kompletą wiatę z podłogą

v

meble

." dach pokryty gontem bitumicznym, kolor gontu do wyboru (paleta standard)
." dwukrotną impregnację preparatem Drewnochron", kolor drewnochronu do wyboru(paleta standard)
II

v

Pisemną gwarancję którą można rozszerzyć (bezpłatnie) do 3 lat!!

*transport wyceniamy indywidualnie (proszę pisać kod pocztowy miejsca gdzie ma się odbyć montaż)

* montaż płatny dodatkowo

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

http://drewnolandia.pl/produktlaltana-kleopatra-7x10m126
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