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Bud2et Obywatelski Miasta Lubartow

Edyeja 2023

2. Budowa 14 szt. stoisk handlowych na placu przed ratuszem na potrzeby imprez

okoliczno6ciowych oraz handlu koszycekowego w centrutrn miasta.

24 czerwca202214:55

Aulor projektu

Robort Komorowski

Urzad ltliasta Lubart6wul. Jana Pawta II 12

Uzasadnie nie

Projekt polega na zakupie 14 szl. drewnianych stoisk handlowych. Lubartowski rynek od
dawnych lat kojarzony jest z handlem. Obecnie plac Swieci pustkarni, rnojq inicjatyw4 jest

zakup 14 szt. drewnianych dornk6w, ktore sluzy{yby do cel6w drobncgo codziennego
handlu koszycz-kowego. Stoisl<a moglyby stad na stale i byi czasowo wydzierzawiane

wystawcom lub moglyby byi sk{adane i rozstawiane na wydarzenia okoliczno6ciowe typu
jarmark bozonarodzeniowy, r6zne tematyczne festiwale smakow, na ktore nrogliby byc
zapraszani r62ni wystawcy ze swoimi produktami.

Dzialania: Zakr-rp 14 drewnianych domkow z mozliwosciq skladania. Cel projekt: Ozywienie
lubartowskiego placu przed ratuszem, Adresaci: Projekt skierowany jest do wszyslkich
mieszkaricow Lubartowa. Zakup .14 

domk6w drewnianych w systemie do wlasnorqcznego
rnonta2u demontazu. Domki na potrzeby stoisk handlowych w rynku w Lubartowie.

$pecyfikacla: Domek jest bardzo funkcjonalny: Mozliwo$i wystawienia towaru z dowolnej
stror-ry, pr:siada 3 okna. Klapy boczne posiadajq wmontowane na stale nogi co powoduje
gotowo$i stoiska w parq minut. CatoSi konstrukcji zamontowana jest na 5ruby zamkowe

skrqcone wewn4trz nakrqtkq nrotylkowa (kilku krotne uzycio wkrqt6w powoduje

uszkodzenie olementow drcwnianych) co przycz.yn ia siq do szybkiego i wielokrotrrcgo

molrtazu i demontazu domku. Dane techniczne Kod produktu: AL'fDH02 Kolor: Drewno

surowe / Malowanie Wyrniar drzwi (cm): 70 x 184 cm Pozionr wilgotnosci drewna: -l8o/o
Wysoko$i (cm): 280 Szerokosi (cm):400 Dlugo6c (cm): 300 Grubo*c 6ciany (nrr"n): 19

Powierzchnia (m2): 1 2 Material pokrycia dachu: Gont Liczba okien: 3 szt. Gwaranc ja 24

rniesiEce Wysokorii 6ciany (cnr): 210 Wysokorii w szczycie (crn): 280 Kqt nachylenia

dachu: 1B stopni Deska dachowa (mrn): 19 Grubo$6 podtogi (mm): 20 Liczba clrzw|. 1

lmpregrrowane podwaliny (mm): 50 x 50 lmpregnacja ciSnierriowa

Lokalizacia projektu

Plac Hynek ll, dzialka 543,54011

Koszty

176 608,63 zl
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1 Dokumentacja (wymagana w przypadku projektow

inwestycyjnych. $zacunkowy kosztdokumentacji to ok. 5%

calo$ci inwestycji)

B 409,93 zl

2 Oferta Handlowa '15l 
B1 8,70 zl

3 Montaz 12 040 zl

4 Zamki na kluczyk 4 340 zl


