
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

I
Urzad Miasta Lubart6w
ul. Jana Pawła II 12
14101.15.DKP
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Nazwa projektu: Budowa placu zabaw na działce nr 83/17 przy ul.Łokietka w
Lubartowie

Lokalizacja projektu: Działka nr 83/17 przy ul.Łokietka
(adres, nr działki)

Podstawowe dane zgjaszajqcego J2rojekt:
Imię i nazwisko: ]-

Adres zamieszkania:

-
Nr telefonu: 9

-
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji. cele projektu, adresaci projektu
itp.)

Budowa placu zabaw z montażem zabawek dla dzieci w różnym wieku. Nawierzchnia
bezpieczna, urządzenie wokół zieleni, ustawienie ławek. Koszt projektu ok. 200 tys. złotych.
Działania:
- opracowanie projektu
- uzyskanie pozwolenia na budowę
Cele projektu:

- poprawa warunków życia mieszkańców
- rozwój fizyczny dzieci i młodzieży
- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
- zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży
- poprawa estetyki osiedla
Adresaci projektu - mieszkańcy osiedla i mieszkańcy miasta.

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu. jaki problem rozwiqże, komu będzie służył, dlaczego należy f!.O zrealizować itp.)

Stworzenie placu zabaw w rejonie miasta z podstawowym przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe, gdzie następuje duży rozwój budownictwa jednorodzinnego. Duża liczba rodzin
z dziećmi w wieku szkolnym. Brak placu zabaw w najbliższej okolicy.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Mapa sytuacyjna

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.
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