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

Uwaga:
1) Wypetnienie wszystkich punkt6w oznaczonych oraz dolqczenie listy poparcia dla projektu jest obowiqzkowe.

2) Wypelniony formulaz wazz listqpoparcia nalely zlo|ye w wersji papierowej w Biuze Obstugi Ludno6ci Uzgdu
Miejskiego w Kwidzynie - osobi6cie lub listownie na adres:

UzEd Miejskiw Kwidzynie, ul. Warszawska 19,82-500 Kwidzyn
z dopiskiem: 

"Kwidzyriski 
Budiet Obyuratelski na rok 2019"

3) W pzypadku pzesylki pocztowej decyduje data wptywu do Uzgdu Miejskiego w Kwidzynie.

PROJEKTU E do 20 000 zl E powy2ej 20 000 zl

Zalqczniknr 1

do Zarzqdzenia Nr 417 I 201 8

Burmiskza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

PIac zabaw. silownia oraz zagospodarowanie terenu przy ul.
TYTUL PROJEKTU 15-ea Steruaia

Przy ul. 15-go Sierpnia w obrgbie dziatki 207110. Do formularza
dol4czono mapg i zdjgcie pogl4dowe ze wskazaniem lokalizacji.

DOKLADNA LOKALIZACJA
PROJEKTU
(opisa6, zalqczyl mapkq,

ewentualnie wskaza6 numery

dzialek)

etr 1z?

w



OPIS PROJEKTU
wskazac czego dotyczy projekt,

zostanie wykonane i w lakim celu
na lakie potzeby odpowiada)
Projektu musi byc sp6jny

kosztorysem Projektu

Sr6dmieSciu Kwidzyna w przeciqgu ostatnich lat przybyly
wielorodzinne, zamieszkate przez wiele rodzin z dzielmi

przedszkolnym i szkolnym.
astgpuje r6wniez stala wymiana pokoleniowa mieszkaric6w

Jest deptak przy ul. Pilsudskiego oraz pigknie odnowiony
Sp6ldzielczej. Jednak dla naszych dzieci brak w nim placu zabaw

wego zdarzenia. Budowa nowego placu zabaw to realizacja
cel6w:

wspomaganie rozwoju dzieci
walka z otylo5ci4 wSr6d dzieci
urozmaicenie szkolnych zajge z wychowania frzy cznego
urozmaicenie form spgdzania czasu wolnego
integracja lokalnej spolecznoSci oruz spolecznoSci s4siaduj

integracja z osobami z niepelnosprawnoSci4
wychowanie w duchu tolerancji i wrazliwoSci na potrzeby innych.

4c na uwadze to, ze gl6wnymi determinantami prawidlowego rozwoj
w wieku przedszkolnym i szkolnym jest ruch i pobyt na

widzimy koniecznoSd przystosowania wskazanego terenu
najmlodszych Kwidzyniak6w. Proponujemy

wskazanej przestrzeni do zabaw ruchowych
jej w przyjazne dla dzieci w wieku 0-14 lat

(m.in. linowce, huStawki, bujaki sprgzynowe,
wkg dla dzieci niepelnosprawnych). Tak przygotowany plac

urozmaicii i zachgcii dzieci do aktywnego wykorzystania czasu
powietrzu.

terapeutycznego punktu widzenia plac zabaw jest elementem
wspieraj4cym rozwoj dziecka, zar6wno frzyczny, jak
(6wiczy r6wnowagg i koordynacjg ruchowE,

i rozw6j motoryczny, atak1e rozw6j neuronalny).
arto podkreSlii, 2e planowane jest r6wniez wyposivenie placu

wkg dla dzieci z niepelnosprawnoSci4, kt6re dzigki temu mo
korzysta6 z placu i przede wszystkim integrowad sig z
t, co sluzy obu stronom- uczy tolerancji i oswaja

dzieci zdrowe, dzieci chore majq natomiast szansg
z dzieemi zdrowymi

bezpoSrednim s4siedztwie placu zabaw proponuJ emy
ilowni zewngtrznej Cwiczenia na silowni

skonale wptywaj4 na poprawg kr4zenia krwi, koordynacji ruchowej
ycji fizycznej. WykonujEc dwiczenia zgodnie z

maszyn wzmocnimy mig5nie calego ciala. Sprzgty,
w sklad silowni plenerowej, przeznaczone s4 dla
i senior6w, os6b pocz4tkuj4cych i zaa
. Przykladem optymalnego dobont urz1dzeri jest

w ponad stu silowniach plenerowych, mohna ewiczyt, na
S4 to wyciskacz, wahadlo, biegacz, twister, orbitrek

ci4gle sig rozwija, przybywaj4 nowi mieszkaricy, dlatego
est rozwij infrastruktury rekreac aby podnieS6 atrakcyjanle YJNEJ ) nosc

DOSTEPNOSC
(nale2y wykazae dostgpnoSe proiektu

dla mieszkaric6w Kwidzyna np. komu
bqdzie slu2yl projekt i jakie grupy

mieszkaicow skozystajq na jego

realizacli uwzglgdniajqc kryteria:
spoleczno - zawodowe, wieku, plci i

miejsca zamieszkanial

Projekt skierowany dla wszystkich mieszkaric6w Kwidzyna.
Skorzystaj4 dzieci, dorosli, seniorzy i osoby niepelnosprawne, zar6wno
poczqtkuj4cy jak i zaawansowani sportowcy.

ctr )22

miasta.



2, KOSZTORYS PROJEKTU

Zasoby i elementy potzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena
(Nalezy wskazac etapy i szacunkowe koszty proiektu - podai, jakie sqjego czq6ci skladowe, ile bqdzie kosztowala ich realizacja

Nalezy uwzglgdni6 podstawowe etapy lub czq6ci skladowe projektu)

Kosztorys Projektu musi byc sp6jny z opisem Projektu

szAcuNKowE KoszTY PoszczEGoLNYCH CZESCI REALIZACJI PROJEKTU

lp. czg56 projektu koszt brutto w zl

1
p i montaz u/yposazenia placu zabaw, sitowni oraz zagospodarowanie pzylegtego 200.000,00

200.000,00LACZNTE

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

I Lista poparcia projektu

2 Mapa sytuacyjna

Zdjqcie z podaniem doktadnej lokalizacji3


