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

Uwaqa:

1) Wypetnienie wszystkich punkt6w oznaczonych onaz dolqczenie listy poparcia dla projektu jest obowiqzkowe.
2) Wypetniony formulaz wrazz listEpoparcia nalezy zlo2ye w wersji papierowejw Biuze Obslugi LudnoSci Uzgdu

Miejskiego w Kwidzynie - osobi6cie lub listownie na adres:

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

3) W pzypadku pzesytki pocztowej decyduje data wplywu do Uzgdu Miejskiego w Kwidzynie.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUL PROJEKTU Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznE nawierzchniq

DOKLADNA LOKALIZACJA PROJEKTU
(opisac, zalqczye mapkg, ewentu aln ie

wskazad numery dzialek)

Kwidzyn, Osiedle Bajkowe, Teren Rekreacyjny migdzy ul. Bolka i Lolka
a ul. Jacka i Agatki, obrgb geodezyjny 002, dzialka nr 202

KOSZT PROJEKTU tr do 20 000 zl dpowyzej20 000 zl

SZCZEGOTOWY OPIS PROJEKTU
(nale2y wskaza6 czego dotyczy projekt, co

zostanie wykonane i w jakim celu oraz na jakie

potzeby odpowiada)

Opis ProjeKu musibyc sp6jny
z kosztorysem ProjeKu

Pzedmiotowy projekt zaklada budowg boiska wielofunkcyjnego zel

sztucznq nawiezchniq (nawiezchnia poliuretanowa z podbudowq) nal

Osiedlu Bajkowym, na terenie rekreacyjnym w miejscu istniejqcegol
boiska trawiastego, ktore iest zaniedbane i jest w zlym stanie. Wymiaryl
proponowanego boiska to 40m x 20m. Projekt pzewiduje utwozenie na]

boisku wielofunkcyjnym boiska do gry w pilkg rQcznq i w pilkq noin4 a]

takie dwoch boisk do gry w koszykowkg. Boisko do pilki rgcznej i]

noinej powstanie w-zdlui natomiast dwa boiska do koszykowki (
popzek boiska wielofunkcyjnego. Na boisku zostanq ustawione dwie]

bramki do gry w pilkg reczn4 i noinX a takie cztery kosze Ao gry wl

koszyk6wkg. Boiska do poszczeg6lnych gier zespolowych bgd{
wydzielone odpowiednimi liniami. Jak wida6 proponowane boiskQ

bgdzie multifunkcyjne, bqdzie moina gra6 na nim w pilkg rqcznX noinl
w koszyk6wkg i np. w dwa ognie (wszystko zaleiy od pomyslowo6ci

uiytkownik6w). Popzez ustawienie koszy w popzek uzyskuje sig
moiliwo5c gry w koszyk6wke pzez cdery druiyny na raz, to bardzo
istotna zaleta chocby z tego powodu, ie uzyskuje sig moiliwoSd
[organizowania turnieju osiedlowego w pzyszNo6ci. W bezpo5rednim

$qsiedztwie bois ka wielof u n kcyjnego zaplanowano ustawien ie czterech

fiawek, dwoch koszy na Smieci i stojaka na rowery. Boisko

boiskiem funkcjonalnym i pzede wszystkim bezpiecznym.

DOSTEPNOSC

[nale2y wykaza6 dostgpnoSc proiektu dla

mieszkafic6w Kwidzyna np. komu bQdzie slu2yl
prsjekt iiakie grupy mieszkaicow skozystajq
na jego realizacii uwzglgdniaiqc kryteria:

spolecznozawodowe, wieku, plci i miejsca

zamieszkania)

Wielofunkcyjne boisko ze sztucznq nawiezchniq jest twozone pzede
wszystkim z my6Iq o dzieciach i mlodzieiy ale bgdq mogli koaystac z
niego wszyscy mieszkaricy Kwidzyna dla ktorych aktywno6c iizyczna
odgrywa znaczqcq rolg w ich iyciu codziennym, a takich osob jest coraz

wiqcej i to bez wzglgdu na wiek i plec.

slr.l z2



2, KOSZTORYS PROJEKTU

Zasoby i elementy potzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena
(Nalezy wskazac etapy i szacunkowe koszty projektu - podac, jakie sqjego czgSci skladowe, ile bgdzie kosztowala ich realizaQa

Nale2y uwzglgdniC podstawowe etapy lub czgSci skladowe proiektu)

Kosztorys Projektu musi byc rg1j4y z opisem Projektu

szAcu NKowE KoszrY PovczEGoLNYcH CzEsCl REALIZACJI PROJEKTU

lp. czq56 projektu koszt brutto w zl

1 Wykon an i e n iezbqdnej doku mentacj i projektowej. 15.000

2.
Budowa boiska o wymiarach 40X20 m (nawiezchnia poliuretanowa z
7,4O zlln2.

podbudow{, 280.000

3. Dostawa i monta2 2 bramek do pilki no2nej/rqcznej 8.000

4. Dostawa i monta2 4 koszy do koszyk6wki. 12.000

5. Dostawa i monta2 4lawek. 4.000

b. Dostawa i montai 2 koszy na Smieci 2.000

7 Dostawa imontai 1 stojaka na rowery. 1.000

322.000L{CZNTE:

1. ZALACZNIKI
(obowiqzkowo lista poparcia projektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)

1 Listy poparcia projektu.

2. Mapa.


