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Zalqczniknr 1

do Zarzqdzenia Nr 417 I 201 B

Burmistza Miasta Kwidzyna
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

FORMULARZ ZGTOSZENIA PROJEKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzyriskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaqa:

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

2) Wypelniony formulaz wtaz z listq poparcia nalezy zlo|ye w wersji papierowej w Biuze Obslugi Ludno6ci Uzgdu
Miejskiego w Kwidzynie - osobiScie lub listownie na adres:

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

3) W pzypadku pzesylki pocztowej decyduje data wplywu do Uzqdu Miejskiego w Kwidzynie,

1, PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUL PROJEKTU Budowa krytego kortu tenisowego

DOKLADNA LOKALIZACJA PROJEKTU
(opisac, zalqczyt mapkq, ewentualnie

wskazac numery dzialek)
dzialka nr 403/15

obreb 8

KOSZT PROJEKTU tr do 20 000 zl x powy2ej 20 000 zl

SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTU
(nalezy wskazac czego dotyczy projekt, co

zostanie wykonane i w jakim celu oraz na jakie

potrzeby odpowiada)

Opis Projehu musi by6 sp6jny
z kosztorysem Projektu

Projekt dotyczy budowy zadaszonego kortu do tenisa ziemnego o

nawiezchni typu trawa syntetyczna.

Catkowity wymiar hali:

r SzerokoSc 16-18m r DlugoSc 33-36m r Wysoko6c 8m

Io hala o lekkiej konstrukcji lukowej, pokryta podw6jnq warstwE materialu

PCV, pomiedzy ktore jest pompowane powietze za pomocE systemu

turbinowego. Zyskuje siq dziqki temu swego rodzaju poduszkq powietzn4

ktora jest dobrym termo izolatorem w warunkach zimowych (pustka

powietzna izoluje halg pzed przemazaniem) natomiast w warunkach

letnich izoluje pzed pzenikaniem promieni slonecznych ograniczajqc

nagzewanie hali. Zapobiega to tez lopotaniu plandeki gdy jest wietznie,

Potzeba budowy tego typu obiektu wynika z rosnEcego zainteresowania

tenisem w Kwidzynie. Od roku 20179o w Szkole Podstawowej z Oddziatami

Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie funkcjonuje klasa o profilu tenisowym.

W roku 2018 zostanie utwozona kolejna klasa o tym profilu. Dlatego dzieci

potzebujq obiektu w ktorym mogtyby trenowac bezpo6rednio w sqsiedztwie

szkoly. A tego typu obiekt rozladuje zbyt duze oblo2enie hali ktora jest do

dyspozycji szkoly i klas sportowych. Jest to poza tym obiekt wielofunkcyjny

wigc mo2e sluzyc nie tylko tenisistom, ale i innym uczniom szkoly.

Drugq licznq grup4 dzieci i mlodzie2y, ktora skozystalaby na tym obiekcie sq

uczniowie Kwidzynskich Szkol Spolecznych, ktozy od kilku lat czynnie biorq

udzial w zajgciach fakultatywnych tenisa ziemnego.

Dodatkowo nasze miasto zyskaloby kolejny obiekt sportowy, dziqki ktoremu

mozna by promowac zdrowy styl zycia wSrod naszych mieszkafrcow.
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tami inwestycji bqdqdzieci, mlodziez oraz doro6liz Kwidzyna
wykaza1 dostqpnoSc projektu dla nowo powstaiej hali skorzystajq mieszkaricy niezaleznie od wieku czy plci

Kwidzyna np. komu bgdzie tenisa ziemnego w Kwidzynie gralq zarowno studenci, osoby w
proiekt i jakie grupy mieszkaicow

zawodowejjaki i emeryci, kobiety i mg2czy2nina jego realizacji uwzglgdnialqc
spoleczno-zawodowe, wieku, plci i

zamieszkaniay

ala pozwoli rowniez na promocjg Kwidzyna

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

(Nale2y wskazac etapy i szacunkowe koszty projektu - podac, jakie sq iego czgsci skladowe, ile bgdzie kosztowala ich realizacja
Nalezy uwzglgdnic podstawowe etapy lub czgSci skladowe projektu)

Kosztorys Projektu musi byc spojny z opisem ProjeKu

szAcu N KowE KoszTy poszczEcolNycH czEsct REALtzAcJt PRoJEKTU

lp. czq56 projektu kosd brutto w zl

1 Wykonanie posadzki waz z podbudowq 79000,00

2 Trawa tenisowa 15 mm, z atestami ITF 69000,00

J Ospzgt tenisowy : slupki aluminiowe, tuleje, pokrywki, siatka, montaz 2460,00

4 Hala tenisowa 5lukowa 221400,00

5 Odgromienie hali 4305,00

6 Dokumentacjai nadzor 6150,00

7 Przylqcza (energia) 2460,00

8 Zadaszenie pieca 6150,00

390925,00L{CZNTE:

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

1 Lista poparcia prolektu

2 Pzykladowa oferta budowy krytej halitenisowej

Mapa terenu


