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3,. Lokalizacja Projektu

Przy pĄekcie inwestycyjnym wymagane jest podanie numerów dzińek.

4l Skrócony opis Projektu

.,,Jnformacje zawarte wtym punkcie powinny zawieruć maksymalnie

wskazywać najistotniejsze elementy PĘektu.

Projekt przewiduje zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Lubelska 59. Planuje się likwidacje istniejącyc
ieleńców i murków. Zostaną wykonane nowe kwietniki parkowe z betonu architektonicznego oraz siedziska
etonu architektonicznego wykończonych drewnem. Powstanie nowy chodnik z kostki betonowej o barwie szarej

8 cm. Projektzal<łada wykonanie opaski wokół drzew orazzakup roślin do powstĄch kwietników.

5. Szczegółowy opis Projektu

.:i ,Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawców realizujących projekty.
. r_ealizującego dany PĄekt zostanie dokonany przez Gminę Miasto Lubartów

prąwem.

l^|płynęto dn . 23-06-2E21
Przy J ęto FFz6?:
ńgnl6szka Szymczuk

q ' Ponizsze pola należy wypełniać DRUKOWANYMI literami:

1 . Numer identyfikacyjny Projektu (wypełnia Urząd Miasta Lubartów)

ffiZ-Ą D-lv,, ., 9 St g9 BflTll o,,-'niuio Obsługi Mieszkąńcgw

2l,:-1 -06- 2 3

Ae.sry}.f *. t$-&s-*d

il'rytuł projektu
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AAC czyli wykonanie obiektu małej architektury przy budynku ul. Lubelska 59 w Lubartowie \

?

lĄ,'

1000 znaków. Opis ten powinien

Wybór konkretnego podmiotu
w ramach procedur olfi,eŚlonych

l8/3 - własność Gmina Miasto
l8/4 - własność Gmina Miasto
0l3 - własnośó Gmina Miasto

Lubartów
Lubartów (uzytkowanie wieczyste Społdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie)
Lubartów (uzvtkowanie wieczvste spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

rzęstrzeń znajdująca się przed budynkiem Lubelska 59 to obszar, który użytkują mieszkańcy Lubartowa oraz osob

orzystające z komunikacji publicznej i przyległego przystanku. Projekt zwiększy komfon mieszkańców. Powsta
fa,stanie się miejscem do odpoczynku osób starszych w drodze do szpitala, zmieruających w stronę centrum lu

kierunku południowej części miasta. Wiele osób oczekuj e na przyjazd autobusu w łm dużo młodzieży szkolnej
czasie roku szkolnego. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli na bezkolizyjne użytkowanie obszaru. Powstani

k. 139m2 nowego chodnika z kostki betonowej. Projekt przewiduje wykonanie 14 szt. kwietników parkowych po

owe nasadzenia. Zasadzenie nowych roślin pozwoli na uprryjemnienie walorów estetycznych np. podc
czekiwania na autobus. Przewiduje się l0 sź. nowoczesnych siedzisk z betonu architektonicznego wykończonyc
rewnem. W życiu codziennym ławka powinna być nie tylko praktyczna.Ważny jest także design i odporność n
iesprzyjające warunki atmosferyczne. Istotne jest także by ławki byĘ ergonomiczne, a szczególnie ich elemen
yły'dostosowane do potrzeb osób w podesĄm wieku. Projekt w kompleksowy sposób przewiduje zmian
harakterystyki miejsca. Pozwoli, aby teren stał się funkcjonalny. Spełni wymagania estetyki i harmonijnie będzi

komponować się z otaczającym krajobrazem. Obszar objęł projektem to jedne z ostatnich miejsc w cęntrur
Lubartowa, które nie zostało zrewitalizowane. Po wykonaniu obiektu małej architektury przy budynku Lubelska 5

łość stworzy nowy ład architekton iczny tej części miasta.

6. Szacunkowe koszty Projektu

Lp. Składowa część Projektu Koszt

l Dokumentacja (wymaganaw przypadku projektów inwesĘcyjnych. Szacunkowy koszt
dokumentacii to ok. 50ń całości inwestycii)

3 500,00

ż. Kosztolys ofertowy l55 201,67



200,00
kup roślin

160 901 ,67

:,

7 . Dane wnioskodawcy Projektu

, ",wnioskodawca jest osobą pełnoletniy'niepełnoletnią (niepotrzebne skreślió).

li _ - _t__ - -:^_^1_^l^+_:^: _-lAłr, nnAąA.{ąnp nrzerlcfłwicieln llStaV:w przypadku osoby niepełnoletniej należy podaó dane przedstawiciela ustawowego.

4q!ąi nazwisko elefon, adres cztv elektronicznei *

8. Zńączniki

Uwaga! obowiązkowo naleĄ załączyć zapytanie. ofertowe dotyczące rea|izacji Projektu. skierowane

do podiriotu, ,ktd.eto przedmiotem'działalnóści zvliązanajest realizacja Proj9ktu otaz odPowiedŹ tego

podmiótu, która powiina'określaó co najmniej szacunkowy kosź realizacji PĄektu. Inne, nieobowiązkowe

Lałącznik:i to m.ln, zdjęcia poglądowe, plany, mapy, specyfikacje związane z projektem proponowanym

9, Zgody i oświadczenia

. Należy wpisaó ,,X,, w kolumnie ,,Tak' wiersza z treścią zgody lub oŚwiadczenia jako akcePtację.

W przeciwnym przypadku należy tę komorkę pozostawió PuStą.

23.06,2021 r.

Data

uł załącznika
,,,ci.[t ,raso.podarowania terenu - mapa sytuacyjna budynek Lubelska 59

biekt małei architektury - wizualizac.ie

ui.kt małei architektury - @
prośba do za u Śpołdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

ffinania obiektu małej architektury wraz z kosztorysem

akup roślin
ffiiMieszkaniowejwLubartowieowyrażeniuzgodynazawarcieumowy
żvczenia dzińek

freść zgody lub oświadczenia ,

oświadczam,żedoudostępniony"hp.,",",.załącznikó1.1yuiy"hł
Jul..; ,,vtut".iałami",posiadam piawapozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem Publikacji n|

stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów, ,, l

nuutiku".ju Materiałów na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów nie będzie naruszała pl.i] 
_"::1

trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa d.o.:v,zerunT:|

wyrażam zeodę, na nieodpłatne wykorrystanie, w łm opracowanie i modyfikację, Materiałów w celu]

pu-blikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów, l i l

W przyiadku wystąpienia osób trzecich przeciwko G_minie .Miasto Lubartów lub innym P9drloloTl
zaangażowanym w piowadzenie strony Urzędu Miasta Lubartów z jakimikolwiek roszcz.l1*il'_Yll]
[raruszenia p.u* o.o-bi.tych lub majątkowych, w związku z publikacją Materiałów na stronie Urzędu Miasta]

llubu,tó*, iobowiązuję śię.do ,u.pokojeniatych toszczeń,oraz pokrycia wszelkich kosźów, jakie w związku

|ł;ńdońń Ó.inuMiasto Lubartów lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie stronY Urzędu

|Miasta Lubarlów poniosły.
chosobowych,tj.imieniainazwiska,ptzezGminęMiasto

ll,iŃj*. ir-roo Lubartów, ul. Jana pawła |I 12, na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów

lw związku z udziałem w procedurze Budżetu obywatelskiego Miasta Lubartów.

zuląinformacyjnądotyczącąochronymoichdanych

|osobowych, dostępńą na stronie internetowej www, lubartow,pl/,
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do realizacji.
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