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Miejsce ľealizacii
projektu

Kosxty

szacunkowykoszt 1347aazţ
ľealizacii

Uuacađnienie

$Íwoľzonĺe wybĺegu dĺa psów o powierzchni 450nl2, gdzĺe właściciole psów będą mogli
bezpiecznie spędzić czas ze swoinri podopieczľlymi na ogľodzonynr terenĺe' Park będzie
podzielony na dwie częścĺ - jedna z 1aĄ5 przeszkodami typr-r agĺlity z îworzywa
sztucznego, na ktÓľych będłie moźna ćwicz-yć z psarni psie sporty, dľuga z pustą
przostrzenĺą, gdzie psy będą nogły swobodnie biegać i węszyĆ' Na terenie paľku będą
znajdowaó się: śnietnik na psie odchody ĺ inne śmieci, a takżę ławeczki dĺa właścicĺeli
psów' Poza ţm będzie umieszczony czytelny regulamĺn określający zasady korzystania
z wybiegu.

Adresatem pľojoktu są pľzede wszystkim posĺadacze psiw i ich pupile. Dzĺęki ľealizacji
zadanĺa, wzorem innych miast, nasĺ mieszkańcy zyskają bezpieczną pľzosirzeń
do wyprowadzania psiw bez smycŻy oraz trenowania posłuszeństwa ipsich sportów pľzy
pomocy tlľządzeń typu agility' Umożliwito również psom swobodne kontakty z innymi
psami, a takżo eabawę, co jost ważnym oĺomentem icil socjalizacji. Jeclnocześnie, psy
biegające w takim miejscu nie będą nikomu przeszkadzal, âni stanowiĆ zagrożenia' Na
teręnĺe wybĺegu będzĺe obowiązywał regulaľnin okľeślający zasady korzystanĺa z obĺekÍu'
Umieszczone zostaną również laweczki, na których wľaściciele będą mogli swobodnie
obseľwować swoje psy, a także śmietniki, w celu ĺ"itrzymania czystorłciw parku' Jak
wiadomo zmęczony pies, to szczęśliwy i spokojny pies, dlatego pozytywnym eÍektem
będzie zrnniejszenie aktywności i hałaśliwoĺĺcĺ psÓw w czasie spędzanym poza wybiegiem,
co z pewnością docenią W$zy$cy mieszkańcy Lubartowa' nie tylko właściciele psÓw.
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wybieg-dla-psow-'1 .jpg (Wizualizacja wybiegu)

wybieg-dla-psow-2'jpg (Wizual izacja wybiegu)

wybieg'dla-p$ow-3.jpg (Wizualizacja Wybĺegu)

wybieg-dla-psow-4'jpg (Wizual izacja wybie0u)

6 500 zł
Dokumentacja (wymagana W przypadku projektiw inwesÎycyjnych^

szacunkowy koszt dokumentacjĺ to ok' 5% całĺ'lści inwostycji)

113000zł
2 Wykonanĺe wybiegu

10 000 zĺ
Przygotowanie teronu Pod wYbieg3

4 âaa zł
4 Przygotowanie ścieżki do wybiegu

1 000 zł
Zabezpieczenie ścieżki barierką



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)

2. Tytuł Projektu

Wsistanek Lubartów

3. Lokalizacja Projektu

Przy projekcie inwestycyjnym wymagane jest podanie numerów działek.

IDziałka nr 233 przy ulicy Łąkowej

4. Skrócony opis Projektu

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

Stworzenie wybiegu dla psów o powierzchni 450m2, gdzie właściciele psów będą mogli bezpiecznie spędzić czas
ze swoimi podopiecznymi na ogrodzonym terenie. Park będzie podzielony na dwie części - jedna z 10-15
przeszkodami typu agility z tworzywa sztucznego, na których będzie można ćwiczyć z psami psie sporty, druga z
pustą przestrzenią, gdzie psy będą mogły swobodnie biegać i węszyć. Na terenie parku będą znajdować się:
śmietnik na psie odchody i inne śmieci, a także ławeczki dla właścicieli psów. Poza tym będzie umieszczony
czytelny regulamin określający zasady korzystania z wybiegu.

5. Szczegółowy opis Projektu

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

~dresatem projektu są przede wszystkim posiadacze psów i ich pupile. Dzięki realizacji zadania, wzorem innych
miast, nasi mieszkańcy zyskają bezpieczną przestrzeń do wyprowadzania psów bez smyczy oraz trenowania
posłuszeństwa i psich sportów przy pomocy urządzeń typu agility. Umożliwi to również psom swobodne kontakty z
innymi psami, a także zabawę, co jest ważnym elementem ich socjalizacji. Jednocześnie, psy biegające w takim
miejscu nie będą nikomu przeszkadzać, ani stanowić zagrożenia. Na terenie wybiegu będzie obowiązywał
regulamin określający zasady korzystania z obiektu. Umieszczone zostaną również ławeczki, na których
właściciele będą mogli swobodnie obserwować swoje psy, a także śmietniki, w celu utrzymania czystości w parku.
Jak wiadomo zmęczony pies, to szczęśliwy i spokojny pies) dlatego pozytywnym efektem będzie zmniejszenie
aktywności i hałaśliwości psów w czasie spędzanym poza wybiegiem, co z pewnością docenią wszyscy
mieszkańcy Lubartowa, nie tylko właściciele psów.

6. Szacunkowe koszty Projektu

Lp. Składowa część Projektu Koszt

1 Dokumentacja (wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt 6500
dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)

2 Wykonanie wybiegu 113 000

3 Przygotowanie terenu pod wybieg 10000

~ Przygotowanie ścieżki do wybiegu 30000

5 lZabezpieczenie ścieżki barierką 5000

Suma 164500

7. Dane wnioskodawcy Projektu



Wnioskodawca jest osobą pehloletniąlniepełllo1etnią (niepotrzebne skreślić).

W przypadku osoby ni.epełnoletniej należy :podać dan.e przedstawiciela ustawowego"

~~i Dl!ZWisko Telefo~,adres pocz~-=
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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 najtnniej szacunkowy koszt realizacji Projektu. Inne, nieobowiązkowe
załączniki to m.in. zdjęcia poglądowe, plany, mapy, specyfikacje związane z projektem proponowanym
do realizacji.

",,,,,~._ ••Ą_' ~izu~izacje WY_~ :&:-b_i_,eg~u_: ---- _..... ----.......J

9. Zgody ioświadczenia
Należy wpisać ),X" w kolumnie ?)Tak" wiersza. z treścią zgody łub oświadczenia Jako akceptację.

·Wpr.leciwnym przypadku należy tę komórkę pozostawić pustą .
.ak . Teść zg~dy .Il!'!? oślviadczenia""""-'w ..""~"M.'.••"'•••,,-~''' ••••,'"~.•m.'''.,N'H<-- ~_.•",._~_VĄ, + __ ~~._~<.,~~.~,~_._«•.,,_,

świadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Gminy Miasta Lubartów, załączników zwanych
alej ,~Materi.ałam.i", posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji
a stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów,

Publikacja Materiałów na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów nie będzie naruszała. praw osó
zecich, w tym m.in, autorskich praw mąjątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku .
.yrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, Materiałów \'41 celt
ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów. l

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Gminie Miasto Lubartów lub innym podmiotom]
zaangażowanym w prowadzenie strony Urzędu Miasta Lubartów z jakimikołwiek roszczeniami, z tytułuł
naruszenia praw osobistych lub mąjątkowych, w związku z publikacją Materiałów na stronie Urzędu :Mi.ast~
Lubartów, zobowiązuję się do zaspokojenia. tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów) jakie \-vl

viązku z tym wystąpieniem Gmina Miasto Lubartów łub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie
st~o~yJJ~ędu·rvł.i~~~ I:ub!!!ó'!eoniosły~. . . .. . d . ,. . d •. ł

yrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, ti. imienia i nazwiska, przez Gminę Miastd
.ubartów, 21..100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, na stronie internetowej Urzędu 'Miasta Lubartów

zwi~~ku z udziałeul w ..rocedu.r.zeBudżetu. Oby\vat~ski~_go M·i!-~taLubartów. ł
. lświadczam, że zapoznałenu -łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych
sobowych~ dostępną na stronie internetowej wwwJubartow ..pJ/.
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Data Czytelny podpis Wnioskoaawcy
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