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uzasadnienie

Skrócony opis Zadanie będzie polegać na ogrodzeniu wyznaczonego terenu siatką systemową

i zamontowaniu lurtki wejściowej celem stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla psów i ich.

właścicieli. Na wybiegu umieszone zostaną urządzeniakompozytowe do zabawY i tresulY

dla psów oraz ławki dla ich właścicieli. Ustawione zostaną równieŻ kosze na psie odchodY

i śmietniki. opcjonalnie proponuje się zamontowanie koksownika do ogrzania się w zimne

dni.

Szczególowy opls projekt obejmuje wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psÓw o powierzchni450 (675) m2

projektu z około 15 (2o) kompozytowymi przeszkodami typu agility. Wybieg moŻna podzieliĆ na dwa

oddzielne obszary, dzięki czemu właściciele psów np. lękowych będą mogli bezpiecznie

korzystać z wybiegu jednocześnie z innymi. Dojście do wyznaczonego terenu będzie

zabezpieczone barierką odgradzającą rów melioracyjny znajdujący się w pobliŻu, Na

terenie wybiegu będzie obowiązywał regulamin określający zasady korzystania z obiektu,

Dzięki realizacji zadania, wzorem innych miast, nasi mieszkańcy zyskająbezpieczną .

przestrzeń do wyprowadzania psów bez smyczy oraz trenowania posłuszeńslwa i psich

sportów za pomocą przeszkód znajdujących się na terenie wybiegu. Umożliwi tO równiez

psom zabawę z innymi psami, co jest ważnym elementem ich socjalizacji. JednoczeŚnie,

psy biegające w takim miejscu nie będą nikomu przeszkadzaó, ani slanowiĆ zagroŻenia,

Jak wiadomo zmęczony pies, to szczęśliwy i spokojny pies, dlalego pozytywnym efektem

będzie zmniejszenie aktywności i hałaśliwości psów w czasie spędzanym poza wybiegiem,

co z pewnością docenią wszyscy mieszkańcy Lubańowa, nie tylko właŚciciele PSÓw. , '".

Lokalizacja proiektu

Mieisce realizac|i Działka numer 233 przy ulicy Łąkowej

proiektu

Koszty

Szacunkowy koszt 125 000 zł

realizacji

1 Dokumentacja (wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych.

Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)

5 000 zł

2 Chodnik prowadzący do wybiegu i barierka zabezpieczająca 10 000 zł

3 Przygotowanie terenu pod budowę wybiegu 10 000 zł

4 Wykonanie wybiegu 1 00 000 zł



Czy autor projektow Tak
projektu jest pelnoletni?

Wykaz załącznikow dolączonych do protektu

Llsta poparcla Tak

Zapylanie ofertowe Tak

dotyczące reallzac|l

Projektu

wybieg-Złys3.jpg (przykładowa wizualizacja wybiegu)

wybieg-2-rys 1,jpg (przykładowa wizualizacja wybiegu)

fsOl -karta-techniczna.pdf (Karta techniczna - płotki małe )

f s04-kartałechniczna-rownowaznia-du za.pdt (Karta techniczna - równoważnia duŻa)

fs06_karta-techniczna-pochylnia-skosna-duza.pdl (Kańa techniczna - pochylnia skośna

duża)

fs1o-kartałechniczna-hydrant-z-poprzeczka.pdf (Karta techniczna - hydrant z poprzeczkĄ

fs1 4-karta-techniczna-talerzyki.pdf (Karta techniczna - talerzyki)

fs1 -kartałechniczna_slupki-do-slalomu.pdf (Karta techniczna - słupki do slalomu)


