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1. Numer identyfikacyjny Projektu (wypelnia lJrzqd Miasta Lubalt6w) 'lfr'l'l ilti it tr

2. Tytul Projektu

3 . Lokalizacja Proj ektu

Przy projekcie inwestycyjnym wymagane jest podanie numer6w dzialek.

b 10-Lubelska
l8/3 - wlasno$i Grnina Miasto Lubart6w
1814 - wlasnodc Gmina Miasto Lubartow (uzytkowanie wieczyste Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie)

'3 - wlasno5i Gmina Miasto Lubart6w (uZytkowanie wieczyste Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

4. Skr6cony opis Projektu

Irrforrnacje zawarte w tym punkcie powinny zawiera(, maksymalnie 1000 znak6w. Opis ten powinien
ws kazywac n aj istotn iej sze e I em enty Proj ektu,

Projekt przewidr-rje zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiern Lubelska 59, Plarruje sig likwidacje istniej4cyc
ieleric6w i murk6w. Zostanq wykonane nowe kwietniki parkowe z betonu architektonicznego
iedziska 2 betonu architektonicznego wykoriczonych drewnem. Powstanie nowy chodnik z kostk

j o barwie szarej gr.8 cm. Projekt zaklada wykonanie opaski wok6l drzew orazzakup ro6lin d
wstalych kwietnik6w.

5. Szczeg6lowy opis Projektu

Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawc6w realizuj1cych projekty.
realizuj4cego dany Projekt zostanie dokonany przez Grning Miasto Lubart6w
prawem.
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Wyb6r konkretnego podmiotu
w ramach procedur okreSlonych

4C czyli wykonanie obiektu malej architektury przy budynku ul. Lubelska 59 w Lubartowie

Przestrzehznajdujqca sig przed budynkiem Lubelska 59 to obszar, kt6ry uzytkuj4 mieszkaricy Lubartowa
osoby korzystaj4ce z komunikacji publicznej i przyleglego przystanku. Projekt zwigkszy komfort

ieszkaric6w. Powstala strefa stanie sig miejscem do odpoczynku os6b starszych w drodze do szpitala,
ierzajqcych w strony centrum lub w kierunku poludniowej czgdci miasta. Wiele os6b oczekuje na przyjazd

utobusu w tym duilo mlodzieLy szkolnej w czasie roku szkolnego. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli

nabezl<olizvjne uzytkowanie obszaru. Powstanieok. 139*2 no*ego chodnika z kostki betonowej. Projekt
przewiduje wykonanie 14 szt. kwietnik6w parkowycl-r pod nowe nasadzenia. Zasadzenie nowycl-r ro6lin
pozwoli na uprzyjemnienie walor6w estetycznych ,p. podczas oczekiwania na autobus. Przewiduje
siE 10 szt. nowoczesnych siedzisk z betonu architektonicznego wykofczonych drewnem. W Zyciu
codziennym lawka powinna byi nie tylko praktyczna. WaLny jest takze desigrr i odpornoSi na
niesprzyjajqce warunki atmosferyczne. Istotne jest takze by lawki byty ergonomiczne, a szczeg6lnie ich
lement byly dostosowane do potrzeb os6b w podeszlym wieku. Projekt w kompleksowy spos6b

przewiduje zmiang charakterystyki miejsca. Pozwoli, aby teren stal sig funkcjonalny. Spelni wymagania
ki i harmonijnie bgdzie komponowa6 sig z olaczaj4cym krajobrazem. Obszar objgty projektem

jedne z ostatnich miejsc w centrurn Lubartowa, kt6re nie zostalo zrewitalizowane. Po wykonaniu
biektu malej architektury przy budynku Lubelska 59 caloSi stworzy nowy lad architektoniczny tej

miasta.

6. Szacunkowe koszfy Projektu



Lp. Skladowa czg$d Projektu Koszt

1 Dokurnentacja (wyrnagana w przypadku projekt6w inwestycyjrrych. Szacunkowy koszt

Jokumentaciito ok. 5% calo$ci inwestycii)

4 059,00

Kosztorys ofertowy \61 911,26

Sumz 172 030,26

J , Dane wnioskodawcy Projektu

Wnioskodawca jest osob4 pelnoletni4/niepeh+eletniq (niepotrzebne skre$li6).

W przypadku osoby niepelnoletniej nalezy podai dane przedstawiciela ustawowego.

8. Zalqczniki

Uwaga! Obowi4zkowo naleLy zal4czy(, zapytanie ofertowe dotyczqce realizacji Projektu skielowane
do podnriotu, z kt6rego przedmiotern dzialalno(;ci zwiqzana jest realizacja Projektu oraz odpowied2 tego
podmiotu, kt6ra powinna okredlai co najmniej szacunkowy koszt realizacji Projektu. Inne, nieobowi4zkowe
za\4czniki to m.in. zdjEcia pogl4dowe, plany, lnapy, specyfikacje zwi4zane z projektern proponowanynr
do realizacji.

9. Zgody i o(wiadczenia

Nalezy wpisai ,,X" w kolumnie ,,Tak" wiersza ztre{ci1 zgody lub o6wiadczenia jako akceptacjg.
W przeciwnyrn przypadku nalezy tg korn6rkg pozostawii pust4.

'elefon, adres poczty elektroniczne

Lp. Iytul zalacznika
?roiekt zasospodarowania terenu - maDa sytuacyina budvnek Lubelska 59

f biekt malei architektury - wiztalizacie
)biekt rnatei architektury - rzut i przekr6i

?ro5ba do Zarzadu Sp6ldzielni Mieszkaniowei w Lubartowie
Zaproszenie i Oferta wykonania obiektu malei architektury wraz z kosztorysem
)(wiadczenieZarzqdu Sp6tdzielniMieszkaniowej w Lubartowie o wyrazeniu zgody nazawarcie umowy
tZyczenia dzialek

Iak fre66 zeodv lub o6wiadczenia
CSwiadczam , Le do udostgpnionych przeze mnie, na rzecz Gminy Miasta Lubatt6w, zal4cznik6w zwanyct
Jalej ,,Materialami", posiadam prawa pozwalaj1ce na ich udostgpnienie osobom trzecim celem publikacji nz

stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w.
Publikacja Material6w na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w nie bgdzie naruszala praw os6L

lrzecich, w tym m.in. autorskich praw maj4tkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku
WyraLam zgodE na nieodplatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikacjg, Material6w w celr
publikacji na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubaft6w.
W przypadku wyst4pienia os6b trzecich przeciwko Gminie Miasto Lubart6w lub innym podmioton
zaangaaowanym w prowadzenie strony Urzgdu Miasta Lubart6w z jakimikolwiek roszczeniami, z tytulu
naruszenia praw osobistych lub maj4tkowych, w zwi4zku z publikacj4 Material6w na stronie Urzgdu Miastz
Lubaft6w, zobowiazuiq sig do zaspokoieniatych roszczeh, orazpokrycia wszelkich koszt6w, jakiew zwi4zkr
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z tym wystqpieniern Gmina Miasto Lubart6w lub inny podrniot zaangahowany w prowadzenie strony Urzqdu

\4iasta Lubart6w poniosly,

K Wyr.rt^ ,godg na udostgpnienie rnoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, przez Gming Miastc

Lubart6w, 2l-100 Lubart6w, ul. Jana Pawla ll 12, na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6u

w zwiazku zudzia\em w procedurze Bud2etu Obywatelskiego Miasta Lubart6w.
Jswiadczam ,2e zapoznalem(-tam) sig z klauzul4 informacyj n4 dotycz4c4 ochrony moich danych

rsobowvch. dostepna na stlonie internetowei www.lubartow.pl/.
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