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Zalqczniknr 1

do Zarzqdzenia Nr 417 I 201 B

Burmistza Miasta Kwidzyna
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

FORMULARZ ZGT.OSZENIA PROJEKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzynskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaqa:

J ) Wypelnienie wszystkich punktow oznaczonych oraz dolqczenie listy poparcia dla projektu jest obowiqzkowe.

2) Wypelniony formulaz wtazz listq poparcia nalezy zloLye w wersji papierowej w Biuze Obslugi Ludno5ci Uzgdu
Miejskiego w Kwidzynie - osobiScie lub listownie na adres:

Uz4d Miejskiw Kwidzynie, ul. Warszawska 19,82-500 Kwidzyn
z dopiskiem: ,Kwidzyriski Bud2et Obywatelski na rok 2019"

3) W pzypadku pzesylki pocztowej decyduje data wplywu do Uzqdu Miejskiego w Kwidzynie.

1, PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUL PROJEKTU Strefa Psiej AktywnoSci - dury wybieg dla ps6w

DOKLADNA LOKALIZACJA PROJEKTU
(opisae, zalqczyt mapkg, ewentu alnie

wskaza6 numery dzialek)

Kwidzyn, Milosna, dzialka o nr geodezyjnym 71212, obrgb 18
(lokalizacja zgodnie z zal4czon4 mapk4)

KOSZT PROJEKTU tr do 20 000 zl [powyzel 20 000 zt

OPIS PROJEKTU
wskazac czego dotyczy projekt, co

wykonane i w jakim celu oraz na jakie

odpowiada)

ProjeKu musiby6 sp6jny
kosztorysem ProieKu

Projekt zak\ada budowg Stre$ Psiej Aktywno5ci - duZego, lnnowacyj
ekologicznego i bezpiecznego wybiegu dla ps6w o powierzchni 1800 m2

o wymiarach 60x30m, kompleksowo wyposa2onego ponizej

urz4dzeniami: plotki male i du2e, r5wnowaZnia duZ, pochylnia
du2a, pochylnia lamana du2a, pochylnia prosta, hydrant z

poprzeczk1, przeskok potr6jny, tunel prosty, talerryki, tor z rurek, slupki
slalomu, psia toaleta, ,,parking" dla ps6w. PowyZsze urz4dzenia
s4 z ekologicznego materiatu w pelni barwionego w masie, s4 bezp

nie posiadaj 4 drzazg w przeciwieristwie do drewna i nie nagrzewaj4 sigl

tak jak metal, nie wymagaj4 konserwacji, malowania, impregnacji, s4l

odporne na warunki atmosferycme, objgte s4 l0 letni4 gwarancj4. Projek!

zakladawykonanie ogrodzenia panelowego z drutu fi 5 mm ocynkowanego]

pomalowanego na kolor zielony o wysokoSci 1,5 m wraz z podmur6wkq]

0,25 m, a takae z dwiema furtkami i Sluzq wejSciow4. Calkowita dfugoSi

ogrodzenia panelowego wraz ze 5luz4 wynosi 190 mb. Do ogrodzenia

irvykorzystane zostan4 r6wnie2 slupki wykonane z profilu 40x60 mm

pomalowane na kolor zielony. Na terenie wybiegu ustawione

r6wnie2 kosze na Smieci-sd.2, kosze na psie odchody-szt.2,

lawki stalowe z listwami ecowood-szt.5. Streff psiej

i-wybiegi dla ps6w staj4 siE coraz bardziej popularne w Polsce.

swobodnie wybiega6 sig i 6wicry6 sprawnoS6to miejsca gdzie psy mog4
a tak2e Swietnie bawi6 sig pod okiem swoich opiekun6w. Istotne

est to Zeby wybieg mial stosunkowo du24 powierzchnig i byl odpowiednio

DOSTEPNOSc
(nalezy wykaza6 dostgpnoSc prolektu dla

mieszkaric6w Kwidzyna np. komu bqdzie slu2yl

projekt i jakie grupy mieszkaricow skozystaj4
na jego realizacii uwzglgdniaiqc kryteria:

spoleczno-zawodowe, wieku, plci i mie.isca

zamieszkanial

projektu ,,Strefa Psiej Aktywno5ci dury wyb ieg dla ps6w" bEdq

wsrystkie psy Z terenu miasta Kwidzyna wraz ZE

Z wybiegu bpda takhe korzystaly psy Z ,,Przytuliska

, kt6re s4 regularnie wyprowadzane przez

Adopciaki, Potrzebuj 4c e Zvrierzaki, podopieczne Mlodziezowego
Z wychowawcami)

slr.1z2



2. KOSZTORYS PROJEKTU
Zasoby i elementy potzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena

(Nalezy wskaza6 etapy i szacunkowe koszty projektu - podac, jakie sqjego czqSci skladowe, ile bgdzie kosztowala ich realizacja

Nalezy uwzglgdni6 podstawowe etapy lub czqSci skladowe projektu)

Kosztorys Projektu musi byi spojny z opisem Projektu

szAcuNKowE KoszTY PoszczEGoLNYcH czEscl REALIZACJI PRoJEKTU

lp. czq56 projeKu koszt brutto w zl

I Wykonanie ogrodzenia panelowego z drutu fi 5 mm o wysoko6ci 1,5 m wraz z podmur6wkE

0.25 m i z dwiema furtkami oraz Sluza (190 mb)
38.560,50

2. Dostawa i montai ur4dzefi zgodnie z zalqczonym kosztorysem 110.087,46

148.647,96L{CZNTE:

3. ZAI-ACZNIKI
(obowiqzkowo lista poparcia projektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinle, kosztorysy, badania itp.)

1 Listy poparcia projektu.

2. Mapa.

3. Kosztorys - oferta.

4. Karty techniczne uzEdzefi .


