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Formularz zgloszenia Projektu do Bud2etu obywatelskiego Miasta Lubart6w

przijeto ir.i.,__
Agnieszka Szymczuk
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Poni2sze pola rraleZy wypelniai DRUKOWANyMI literami:

l, Nurner identyfikacyjny Projektu (wypelnia Urzqd Miasta Lubart6w)

2. Tytul ProjektLr

Urztd ltliasta Lubart6r.rul. Jana Par.rla II 12

!ntvnelo dn.24-@6-2@22

illlltllil] illll ru ilil Illiill ll llilil ililil lr liltil illll ruilililIiilr lr 1ilililililil11 lllt. _aaEAAsuin:__

3 . Lokalizacja Proj el<tu

Przy projekcie inwestycyjnym wymagane jest podanie numer6w dzialek.

4. Skr6cony opis Projektu

lnformacje zawarte wtym punkcie powinny zawiera( rnaksymalnie 1000znak6w. opis ten powinien
wskazywai n aj i stotn iej sze el ementy pro.i ektu.

dowa placu zabaw dla dzieci wyposaZora
cu zabaw zgodnazobowiEzujEcyrn projektem rewitalizacji parku (w rniejscu po starym amfiteatrze)

5. Szczeg6lowy opis Projektu

Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawc6w rearizui4cycrr projekty.
realizuiEcego dany Projekt zostanie dokonany przez Gminq Miurto Lubart6w
prawent.

Wyb6r konkretnego podrniotu
w ramach procedur okreSlonych

rkrniejskitonietylko,,zielonepluca,,miasta,a
1o mieszkafic6w' Z jego propozycji korzystaj4 osoby w kazclyrn przedziilewiekowyn, ale najliczniejr.4 grrpg

lanowi4 dzieci, dla kt6rych aktywnoS6 frzyczna jest izczeglhiie waznyrn elernentern .or*o;r.-"-'o wlaSnie z mySl4 o najmtodszych naleLry rozbudowai infrastrukturg parkowq o kolejny obiekt. plac zabatt^,,.:.^: ^-- -- -inien powstai w rniejscr"r ,,po staryrn atnfrteatrze" i powinien architektonitznie oipowi ada(, zalozenion
jgtyrn w projekcie rewitalizacji palku. Wszystkie zabawki powinny spelniad wymagane uorpry bezpieczefistwa
;.posiadai atesty i dopuszczenia do uzytkowania, Rodzaj uizqdzeri-do zabawy Lraz"ich ilo$i nalezy dobrai tak,
ich,l4czny koszt nie przekraczal kwoty 200 tys. zl.

zabaw powinny zostai zainstalowane lawki z iemwiloSci4szt.
Szacunkowe kosZy Projektu

Iadowa czg6d Projektu

kumetttacja(wyrnaganawprzypadkup.o.1"t.to
cLrmentacji to ok.5%o caloSci inwestycji)

iu2 dokurnentacjg i stosowne pozwolenia.
up i monta2 urz4dzehwrazz iawkami.

Lp.
Koszt

0
t. 200 tys. zl.

Sumi 200 tys. z).



l, Dane wnioskodawcy Projektu

Wnioskodawca jest osob4 peinoletniq/niepehaelel*iq (niepotrzebne skreSli6).

W przypadku osoby niepelnoletniej nalezy podai dane przedstawiciela ustawowego.

8. Zalqczniki

Uwaga! Obowi4zkowo naleZy zal4czy( zapytanie ofeftowe dotycz4ce realizacti Projektu skierowane
do podmiotu, z kt6rego przedrniotem dzialalnoSci zwi4zana jest realizacja Projektu oraz odpowiedZ tego
podmiotu, kt6ra powinna okreSlai co najrnniej szacunkowy koszt realizacji Projektu. Inne, nieobowi4zkowe
zalqcntiki to m.in. zdjqcia pogl4dowe, plany, rnapy, specyfikacje zwi4zane zprojektem proponowanym
do realizacji,

'elefon, adres poczty elektron
ZbietaMizio

Lp. fvtul zalacznika
L. Z4P,?iltu.t t aFerP rirq /1/f/ - 4 n, /,;u7Fr/ S-qsit'.t,t "

-, Zy'+frqil ,lzi<t- / Ot:/afti'.n [R/Z ,, (l7,lC,ty'/(€,pi'
14 Fq l-z.l ntte t o /:29'A Dq ttr2 " { r, €.^o bta a/<'t-7 '(

9. Zgody i oSwiadczenia

Nalezy wpisac ,,X" w kolumnie ,,Tak" wiersza ztreiciq zgody
W przeciwnyrn przypadku naleZy tg korn6rkg pozostawic pust4.

lub oSwiadczenia jako akceptac.jg.

fak freSd zgodv Iub oSwiadczenia
X O6wiadczarn,'Ze do udostgpnionych przeze mnie, na rzecz Gniny Miasta Lubart6w, zalEcznikow zwanycl

dalej ,,Materialami", posiadarn prawa pozwalajqce na ich udostgpnienie osobom trzecin celern publikacj
tra stronie internetowej Ulzgdu Miasta Lubart6w.
Publikacja Material6w na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w nie bgdzie naruszala praw os6t
trzecich, w tytn m.in. autorskich praw maj4tkowych i osobistych do utworLt, oraz prawa do wizerunku
Wyt'azam zgodE na nieodplatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikacjg, Material6w w cell
publikacji na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubar16w.
W prrypadku wyst4pienia os6b trzecich przeciwko Grninie Miasto Lubart6w lub innyrn podmiotor
zaangaZowanym w prowadzenie strony Urzgdu Miasta Lubalt6w z jakirnikolwiek roszczeniami, z tytull
naruszenia praw osobistych lub rnaj4tkowych, w zwi4zku z publikacj4 Material6w na stronie Urzgdu Miaste
Lubalt6w, zobowiqzujg sig do zaspokojenia tych roszczen, oraz pokrycia wszelkich koszt6w, jakie u
zwi4zku z tym wyst4pieniem Gmina Miasto Lubart6w lLrb inny podmiot zaanga2owany w prowadzenie
strony Urzgdu Miasta Lubarl6w poniosly.

X WyraZam zgodg na udostgpnienie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, przez GminE Miastr
-ubaft6w, 21-100 Lubaft6w, ul. Jana Pawla II 72, na stronie internetowej UrzEdu Miasta Lubart6u
N zwiqzku zudzialem w procedurze Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w.

K )Swiadczam , 2e zapoznalem(-lam) sig z klauzul4 informacyj n4 dotycz4cq, ochrony lnoich danyclr
rsobowych, dostgpnq na stronie internetowei www.lubartow.pl/.

..2.3..,.Q.6., 2,1 l L..
Data

L*b,v,la IUA::
C zy t e lny podpi,s Wn i o s kodav, cy

1r"c,lrr ?aar {c,:r6O-
l\*"U- 1(.,ewl



Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszenia Projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Poniższe pola należy wypełniać DRUKOWANYMI literami:

1. Numer identyfikacyjny Projektu (wypełnia Urząd Miasta Lubartów)

Urząd Miasta Lubart6wul. Jana Pawła II 12
8560. 22 ..DKP

2. Tytuł Projektu

Wpłynęło dn.28-07-2022Przyjeto przez:
Sylwia Mitura-Oliwn1ak

, 1111111111"""11111,1111111",11111"1",11111111,111

IBudowa placu zabaw w Parku Miejskim imienia Książąt Sanguszków

3. Lokalizacja Projektu

Przy projekcie inwestycyjnym wymagane jest podanie numerów działek.

IDziałka nr. 218/2 obr.7 Śródmieście

4. Skrócony opis Projektu

Informacje zawarte w tym punkcie powinny zawierać maksymalnie 1000 znaków. Opis ten powinien
wskazywać naj istotniejsze elementy Projektu.

Budowa placu zabaw dla dzieci wyposażonego w urządzenia do zabawy . reiem. Lokalizacja
palcu zabaw zgodna z obowiązującym projektem rewitalizacji parku (w miejscu po starym amfiteatrze)

5. Szczegółowy opis Proj ektu

Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawców realizujących projekty. Wybór konkretnego podmiotu
realizującego dany Projekt zostanie dokonany przez Gminę Miasto Lubartów w ramach procedur określonych
prawem.

6. Szacunkowe koszty Projektu

Park miejski to nie tylko "zielone płuca" miasta, ale także miejsce wypoczynku, relaksu i aktywności ruchowej dla
'ego mieszkańców. Zjego propozycji korzystają osoby w każdym przedziale wiekowym, ale naj liczniejszą grupę
stanowią dzieci, dla których aktywność fizyczna jest szczególnie ważnym elementem rozwoju.
To właśnie z lnyślą o naj młodszych należy rozbudować infrastrukturę parkową o kolejny obiekt. Plac zabaw
powinien powstać w miejscu "po starym amfiteatrze" i powinien architektonicznie odpowiadać założeniom
przyj ętym w proj ekcie rewitalizacj i parku. Wszystkie zabawki powinny spełniać wymagane normy bezpieczeństwa
oraz posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania. Rodzaj urządzeń do zabawy oraz ich ilość należy dobrać tak,
aby ich łączny koszt nie przekraczał kwoty 200 tys. zł.
Przy placu zalm~~~lłsiaJewatle-ławki-z-oparcielI1 w iłośei-4=s-zf,. <C

Lp. Składowa część Projektu Koszt
Dokumentacja (wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt
dokumentacji to ok. 50/0 całości inwestycji)

Urząd Miasta posiadajuż dokumentację i stosowne pozwolenia. O
1. ~akup i montaż urządzeń (szałas, huśtawka, karuzela, zestaw wspinaczkowy) 135 tys. zł.

2. Koszty wyburzenia amfiteatru 20 tys. zł.

3. ~akup i montaż mat oraz nawierzchnia trawiasta pod zabawkami 45 tys. zł.

4.

Suma 200 tys. zł.

7. Dane wnioskodawcy Projektu



Wnioskodawca jest osobą pełnoletnią/niepełnoletnią (niepotrzebne skreślić).

W przypadku osoby niepełnoletniej należy podać dane przedstawiciela ustawowego.

Imię i nazwisko Telefon, adres poczty elektronicznej *
Elżbieta Mizio _ .~ .••• J_ -'

Beata Pasikowska
Maria Kozak \.

8. Załączniki

Uwaga! Obowiązkowo należy załączyć zapytanie ofertowe dotyczące realizacji Projektu skierowane
do podmiotu, z którego przedmiotem działalności związana jest realizacja Projektu oraz odpowiedź tego
podmiotu, która powinna określać co najmniej szacunkowy koszt realizacji Projektu. Inne, nieobowiązkowe
załączniki to m.in, zdjęcia poglądowe, plany, mapy, specyfikacje związane z projektem proponowanym
do reali zacj i.

Lp. Tytuł załącznika
1. 2.lłrVTlł Al ,~ ( ()r=GRi~ U CttrUJNce pT IĄ

9. Zgody i oświadczenia

Należy wpisać "X" w kolumnie "Tak" wiersza z treścią zgody lub oświadczenia jako akceptację.
W przeciwnym przypadku należy tę komórkę pozostawić pustą.

Tak Treść zgody lub oświadczenia
X Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Gminy Miasta Lubartów, załączników zwanych

dalej "Materiałami", posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji
na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów.
Publikacja Materiałów na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów nie będzie naruszała praw osól:
~rzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.
Wyrażarn zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, Materiałów w celu
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów.
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Gminie Miasto Lubartów lub innym podmiotom
zaangażowanym w prowadzenie strony Urzędu Miasta Lubartów z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu
naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją Materiałów na stronie Urzędu Miasta
Lubartów, zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w
[Związku z tym wystąpieniem Gmina Miasto Lubartów lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie
strony Urzędu Miasta Lubartów poniosły.

X Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, przez Gminę Miasto
Lubartów, 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów
IW związku z udziałem w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów.

X Oświadczam, że zapoznałenu-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych
osobowych, dostępną na stronie internetowej www.lubartow.pl/,

~.~.:..9..1 ~.o.g_~.r, .
Data Czytelny podpis Wnioskodawcy

:3 ~ ?l.Z-ś ~0V +-ł6-

http://www.lubartow.pl/,
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