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Zal acznik nr 1

do Zarzadzenia Nr 41712018
Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIA PROJEKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzynskiego Budzetu 0bywatelskiego

Uwaga:
1) Wypel nienie wszystkich punktow oznaczonych oraz dol aczenie listy poparcia dla projektu jest

obowiazkowe.
2) Wypel niony formularz wraz z lista poparcia nalezy zl ozyc w wersji papierowej w Biurze

Obsl ugi Ludnosci Urzedu Miejskiego w Kwidzynie - osobiscie lub listownie na adres:
Urzad Mieiski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19,82- 500 Kwidzyn
z dopiskiem: ,Kwidzynski Budzet Obywatelski na rok 2019"

3) W przypadku przesyl ki pocztowej decyduje data wpl ywu do Urzedu Miejskiego w Kwidzynie.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

IYTUL PROJEKTU
TRZYMAJ BEZPIECZNA PREDKOSC NA OSTEDLU

PIASTOWSKIM

DOKLADNA LOKALIZACJA
PROJEKTU
(opisac, zal aczyc mapke,
:wentualnie wskazac numery
Jzial ek)

Skrzyzowanie ulic: Krzywoustego, Lubawskiej i Sokolej w obrqbie
dzialki T55ll (umiejscowione w poblizu przejficia dla pieszych i
przystanku autobusowego). Do formularzu dol4czono mapQ i zdjqcie
poglqdowe ze w skazaniem lokalizacj i.

KOSZT PROJEKTU E do 20 000 zl O powyzej 20 000 /

SZCZEGoLOWY OPIS
PROJEKTU
(nalezy wskazac czego dotyczy
projekt, co zostanie wykonane i w
iakim celu oraz na jakie potrzeby
odpowiada)
Opis Projektu musi byc sp6iny
z kosztorysem Projektu

Montaz laserowego stacjonarnego miernika prqdkoSci z
LED (radaru prewencyjnego). Urz4dzenie ma na celu
od os6b kierujqcych przestrzegania przepis6w ruchu drogowego tj
wy5wietlenie aktualnej prpdko5ci pojazdu i w razie i
przekroczenia zmiana koloru wySwietlania z zielonego
czerwony w pulsuj4cej formie, oraz ukazanie sig rzucaj1cego sig

ocry napisu ,rZWOLI\IIJ" ma dzialanie psychologiczne,
zdecydowanie czpSciej zwalnia i jedzie ostroZniej.
jednoznacznie pokazujq skutecznoSd tych urz4dzefi.l
Przel<roczenia prpdko5ci malej4 a co za tym idzie zagro2eniel

wypadkowe zmniejsza sig. 
]

Realizacja projektu wptynie na poprawQ jakoSci, komfortu il

bezpieczeristwa zycia mieszkaric6w miasta Kwidzyn, ktorzy
korzystaj4 z infrastruktury drogowej na osiedlu Piastowskim. Ponadto

instalacja radaru prewencyjnego jest widoczna natychmiast dla
wigkszoSci mieszkaric6w. Urz4dzenie jest pozytywnie odbierane

E)rzez spoleczeristwo ze wzglEdu na pedagogicznq a nie represyjn4

funkcje. W mniejszych miejscowoSciach instalacja radaru jest

atrakcyjnq informacj4 dla lokalnych medi6w

DOSTEP NOSC
(nalezy wykazac dostepnosc proiektu
dla mieszkanc6w Kwidzyna np. komu

bedzie sl uzyi prolekt i jakie grupy
mieszkanc6w skorzystaja na lego
realizacji uwzglednialac kryteria:
spol eczno - zawodowe, wieku, Pl ci i

miejsca zamieszkania 1

ekt skierowany dla wszystkich mieszkaric6w poruszaj4cych

osiedlowymi osiedla Piastowska. Realizacja
na poprawg bezpieczefrstwa wszystkich mieszkaric6w, a

dzieci przebywajqce na wskazanym
zmniejszy iloS6 zagro\efi w ruchu drogowym w zwiryku

przek aczaniem dozwo lonej prgdko Sci)

ctr I t )

nagminnym



2. KOSZTORYS PROJEKTU

Zasoby ielementy potrzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena
(Nalezy wskazac etapy i szacunkowe koszty projektu - podac, lakie sa jego czesci skl adowe, ile bedzie kosztowal a ich

realizacja
Nalezy uwzglednic podstawowe etapy lub czesci skl adowe projektu)

Koszlorys Projektu musi oiny z opisem Projektu

SZACUNKOWE KOSZTY POSZCZEC6I-IIYCTI CZESCI REALIZACJI PROJEKTU

lp. czesc projektu

1 radarowy wyswietlacz predkosci MP-DP1+ 6,750,00 zl

2 Sl up wsporczy, fundament 1 500,00 zl

3 Skrzynka - zasilanie buforowe - akumulatorowe z latarni drogowej 600,00 zl

4 Dokupienie funkcji : dodatkowe komunikaty 500,00 zl

5 Montaz urzadzenia i $ upa wsporczeg0 2 000,00 zl

1 1 350,00 zlLACZNIE

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

1 Lista poparcia projektu

2 Mapa sytuacyjna

3 Zdjqcie z podaniem dokladnej lokalizacji

koszt netto w zl


