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Sudiet
Obywatelski
K,dry f,laz kfat,

Zalqczniknr 1

do Zarzqdzenia Nr 417 I 201 8

Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

FORMULARZ ZG|.OSZEN IA PROJ EKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzynskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaoa:

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

2) Wypetniony formulaz wrazz listq poparcia nalezy zlo|ye w wersji papierowej w Biuze Obslugi LudnoSci Uzqdu
tt/iejskiego w Kwidzynie - osobi6cie lub listownie na adres:

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

3) W pzypadku pzesylki pocztowejdecyduje data wplywu do Uzqdu tt/iejskiego w Kwidzynie.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

,,Psia oaza Kwidzyn"
TYTUL PROJEKTU

DOKLADNA LOKALIZACJA PROJEKTU
(opisac, zalqczye mapkq, ewentualnie
wskazac numery dziatek)

Dzialka polo2ona jest na ul. Pilsudskiego. Wg. mapy zasadniczej numer dzialki 282122

(dolqczona do wniosku)

KOSZT PROJEKTU tr powy2ej 20 000 zlX do 20 000 zl

projekt dotyczy budowy parku dla ps6w. Wszyscy, kt6rzy zaangazowali sig w projekt

ps6w i z mySlq o naszych czworonogach. ChcielibySmy aby w
skiego Budzetu Obywatelskiego powstala kolejna w naszym mieScie ,, psia oaza"

potwierdzaj4cym potrzebq stworzenia parku dla psow sq anonimowe

ktore chcemy przeznaczyc na park dla psow bgdzie zaprojektowane tak,

ie czuli sig wlaSciciele czworonogow, gdyz za niegachowywanie

przy wyprowadzaniu psa - m. in. brak kaganca i smyczy - mozna zaplacit,

mieszkaricy, obawiajqcy sig psow bgdq mieli poczucie bezpieczenstwa,

eren ma ok. 0,0548 ha (548 m2)jest on juz zagospodarowany w zielen t;. trawq i drzewa

ujemy ogrodzenie terenu siatkq wysokoSci 1,5 m i oznakowany tablicE z herbem lt/iasta

"Wybieg dla ps6w". Projeh zrealizowany w ramach Kwidzytiskiego

wybiegu psy bgdq mogly swobodnie biegac - bez kagafica i smyczy, jednak

iem pelnej kontroli zachowania psa.

y aby powstala tam mala architektura w postaci:

rownie2 zakup sprzgtu trwale zwi4zanego z podlo2em dla ps6w

at.

v

doU skokowkola/ring szt)(1 szt)
Z torebkamk nan teteren odchody dystrybutorpojemn psieSiQznajdujetym

koszu CZASdbac toomontowac by calytylkoNalezya kolelnegopotrzeby
Jedn ak wlaScicielinaworeczki odchod obowi4zkiemv aby bvlpark czysty.

re swoich podopieczn ych.p0
domcentru astami szerokiegona skierowanyprojekt bqdzietimiejsce

rowadzone wSrod lokalnych mieszkancow

iewa|zwierzgta bqdq na terenie ogrodzonym

Obywatelskiego. Warto6c projektu: 7 600 zl

- lawki i kosza na Smieci

SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTU
(nalezy wskazac czego dotyczy proiekt, co

zostanie wykonane i w jakim celu oraz na iakie

lpotrzeby odoowiada)

lOpis Projektu musi byc spojny

U l,u tl k11-

kosztorysem Projektu

oraz ich Emieszkanc6w ,,pupild a Kwidzynadostgpnybgdzie
tozamieszkania.SCAodniezalezniewieku mie; Bgdzieplcikazdym

swoichnreod wlaScicieli pGlownie psow, mai4kl6rzyskierowany lest
to znanePoniewazac. SCE jestmiejna wybiegpsyktorych siemogtyby
dodatkowomieszkancow nte trzebaon0 nod dla g0 promowacogol ostgpnebgdzie

wykazae dostgpnoSc projektu dla

Kwidzyna np. komu bgdzie

i iakie grupy mieszkahcow skorzystajq

a iego realizacii uwzglgdniaiqc kryteria:

ia)

wieku, plci i miejsca

str.1z2

(1



2, KOSZTORYS PROJEKTU

Zasoby i elementy potaebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena
(Nalezy wskazac etapy i szacunkowe koszty projektu - podac, iakie sqjego czgsci skladowe, ile bqdzie koszlowala ich realizacja

Nalezy uwzglgdnic podstawowe etapy lub czqSci skladowe prolektu)

Kosztorys Projektu musi byc spojny z opisem Projektu

szAcuNKowE KoszTy poszczEcoLNycH czEsct REALIZACJt pRoJEKTU

lp. czqSc projektu koszt brutto w zl

1 OGRODZENIE ZE SLUZA 5 000,00

2 LAWKA 400,00

3 KOSZ NA SMIECI 400,00

4. HUSTAWKA /POCHYLNIA 700,00

5. KOI-O/RING DO SKOKOW 300,00

b. TABLICA INFORMACYJNA TOOO/1 OOO 700,00

7 WORECZKI 100,00

7 600,00LACZNTE

3. ZAr-ACZNTKT
(obowiqzkowo lista poparcia protektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)

1 Lista poparcia projektu

2. Mapa


