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wykonane i w jakim celu oraz na iakie
odpowiada)

Projektu musi byc sp6jny
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Zalqczniknr 1

do Zarzqdzenia Nr 41 7/201 B

Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 2018 r,

FORMULARZ ZGLOSZEN IA PROJ EKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzytiskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaqa:

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

2) Wypelniony formulaz wrazz listq poparcia nalezy zlo2ycw wersji papierowej w Biuze Obslugi LudnoSci Uzqdu

Miejskiego w Kwidzynie - osobiScie lub listownie na adres:

Uzqd Miejskiw Kwidzynie, ul. Warszawska 19,82'500 Kwidzyn

z dopiskiem: ,,Kwidzyriski Bud2et Obywatelski na rok 2019"

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

0prsle ustosunkuje sig do kazdej zlrzech lokalizacji z osobna

zn ch dostqpna jest dla wszystkich m eszkancow miasta bez wzglgd

a plec oraz wiek.

1) Park Rekreacji ,,Balaton" zwany potocznie jeziorem Balaton'

ldea umiejscowienia kamery miejskiego monitoringu w tym miejscu

po dewastacji kamiennych grilli. Park ten jest miejscem wypoczyn

ro mieszkancow Kwidzyna jak i pzyjezdnych turystow, ZaleLy mi

, zeby mozna byto wypoczywae w tym miejscu w sposob czysty

OPIS PROJEKTU izacja kamery bqdzie 0bejmowac: obszar Park Rekreacji ,Balaton"ka

wskazac czego dotyczy Proiekt, co na parking od stronY u icy WiS lanej (wraz z parkingiem),

rown

owanej Sciezki rowerowejw miejscu dawnej lini kolejki wqskotorowei.

numer 1 w zalqczeniu

mera umiejscowiona bytaby na latarni ulicznej widocznej na

2) Deptak pzy u icy Spoldzielczej

ra zostalaby zamontowana na latarni u icznej u zbiegu ulic: 3 maja o

pernika. Zdjqcie latarni - zdjqcie numer 2.. Kamera bytaby u mieszczona n

1, PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Bezpieczny iczysty Kwidzyn-- monitoring Parku Rekreacji Balaton

nnych miejsc szczegolnie naraionych na dewastacjg'TYTUL PROJEKTU

iwanq pzez Straz tvliejskq w nastqpujqcych lokalizacjach:

1) Park Rekreacji ,,Balaton" potocznie zwane jeziorem

2) Deptak pzy ulicy Spoldzielczej;

3) Latarnia uliczna nr 8 na skzyzowaniu ulic Sybirakow

Z. Smodlibowskiej.

W zalqczeniu zdjqcia proponowanych lokalizacji.

o

rkame 0montazolaz tzech monitoringmiejskiegzaklada zakupjekt

Balaton;DOKLADNA LOKALIZACJA PROJEKTU

(opisac, zalqczyc mapkg, ewentualnie

wskazac numery dzialek)

I powyzej 20 000 zlfl do 20 000 zlKOSZT PROJEKTU

wysiggniku , na wysokoSci minimum 5 metrow
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bszar monitorowany zawieralby:
o nowo odnowiony deptak przy ulicy Spoldzielczej;
o skrzyzowanie ulic: 3 maja oraz Kopernika;
. ulicQ 3 Maja do ronda 3 Maja (oraz kawalek wiaduktu)

z chodnikiem , alakle sciezkg rowerowa.
a Ulicq Kopernika od skrzyzowania z ulicq 3 Maja do skzyzowan

z ulicq Marii Konopnickiej,

Rondo 3 Maja.a

zalqczeniu wydruk mapy z zaznaczeniem lokalizacji kamery
z obszarem monitoringu

zwiqzku z tym, ze wspomniana lampa nie zawiera podlqczenia d

ania proponuje przeciqgnqc zasilanie z latarni ulicznej obok (zd

umer 3). Zasilanie przeciqgniqte byloby nad jezdniq tak jak ma to miejsce n

licy Mickiewicza, Zdjgcie numer 4. Rozwiqzanie to nie koliduje z
odowym

ramach realizacji tego projektu zostalaby zmieniona lokalizacja istniej
miejskiego monitoringu, Z ronda 3 Maja na latarniq ulicznq

E u zbiegu ulic IMickiewicza i Grunwaldzkiej (zdjqcie numer 5)
li Wadze miasta doszlyby do wniosku, ze przesuwana z ronda 3

pzyslu2ytaby sig spoleczenstwu w innym miejscu - nie mam n

niesienie tejze kamery pzyczyni siq do zyskania monitoringu
astqpujqcych obszarach: :

. Ronda pod zegarem;
o Skrzyzowania ulicy [\tlickiewicza i Grunwaldzkiej
. ul. Mickiewicza (wrazzterenem parkingiem pzy Sp.2)
. ul Grunwaldzkiej,

mieszczeniu umieszenie kamery miejskiego monitoringu na skzyzowa
ic

IMaja Kopern ika otaz przesu n iqcie dotychczas0weJ ka mery W

iejsce (rond 0 pod zeg arem sprawi 2e r0ndo 3 Maja bed zie widoczne
kamer,

3) Latarnia uliczna nr B na skzyzowaniu ulic Sybirak6w
Z. Smodlibowskiej W zalqczeniu zdjgcie numer: 6,

a

a

a

ra umieszczona w tej lokalizacji pozwolilaby objqi monitoringiem:
Skrzyzowanie ulicy Piastowskiej i Sybirakow;
Skrzyzowanie ulicy Z. Smodlibowskiej i Sybirakow.
Plac zabaw pomiqdzy blokami ul, Sybirakow, pzyczyni siq to
zwigkszenia bezpieczenstwa dzieci podczas zabawy.
Powierzchnie boczne budynkow mieszkalnych wymienionych u
powyzej - narazone na wandalizm w postaci graffiti budyn
Smodlibowskiej 1 oraz 2, Sybirakow 6,8 oraz 10

a Przystanek autobusowy linii 1 1

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

(Nalezy wskaza6 etapy i szacunkowe koszty proieklu - podac, jakie sq lego czgsci skladowe, ile bqdzie kosztowala ich realizacja
Nalezy uwzglgdnic podstawowe etapy lub czgSci skladowe projektu)

Kosztorys Projektu musi bye sp6iny z opisem Proiektu

szAcuNKowE KoszTY PoszczEcoLNycH czEsct REALtzAcJt pRoJEKTU

lp. czg56 projektu koszt brutto w zl

1 Kamera obrotowa PTZ firmy Samsung (zoom 37)- 3 szt. 50 000 zl

2 Nadajnik-odbiornik (radiolinia)- 6 szt. (3 komplety) 15 000 zl

3 Dysk4TB-3szt. 3000 zl

4 Doprowadzenie zasilania do kamery 1 5000 zl

5
Robocizna (montai, uruchomienie i w{qczenie kamery do miejskiej sieci monitoringu, pzeniesienie
kamerv w inne mieisce)

10000 zl

9300021

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

1 Lista poparcia projektu

2 6 zdjg6 fotograficznych zwiqzanych z projektem

3 Mapy z zamieszczonymi kameramiwrazz kierunkami dzialania kamery

L{CZNTE:


