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Nazwa projektu: Eko-stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i
obiektami towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na

"Osiedlu Garbarskim"
Działki m: 19617, 19417, 193/5, 192/3, 191/3, 189/1Lokalizacja projektu:

(adres, nr działki}

Podstawowe dane zgłaszające~o projekt:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będą podjęte dojego realizacji, cele projektu, adresaci

_])I"ojekruitp.)

Projekt to budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi -
czyli tzw. Eko-stadionu otoczonego zielenią parkową.
Teren objęty projektem stanowią działki o numerach ewidencyjnych 196/7, 194/7, 193/5,

192/3, 191/3, 189/1. Działki położone są obok osiedla" Garbarskiego" przy ul. Batalionów
Chłopskich. Na tym terenie powinna być lokowana zieleń parkowa i skwer, zieleniec wraz z
urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, którymi mogą być m. in. urządzenia sportu i
rekreacji. Na sąsiadujących działkach znajdują się z jednej strony parkingi osiedlowe,
budynki wielorodzinne, a z drugiej strony garaże.
Projekt to zieleń parkowa wokół boiska z małym skwerkiem od strony wejścia na boisko, w

środku której znajdować się będzie boisko wielofunkcyjne o wym. płyty 22x44 m. Boisko
usytuowano w miejscu, gdzie już kiedyś znajdowało się boisko do gr w siatkówkę. Na terenie
wokół projektowanego boiska powstanie zieleń parkowa z nasadzeniami drzew oraz krzewów
typowych dla roślinności parkowej. Wzdłuż dłuższego boku boiska od strony południowej
znajdować się będzie nawierzchnia z kostki brukowej szerokości 2, O m na której znajdować
się będą trybuny dla widzów na 48 krzesełek. Wokół boiska projekt przewiduje ogrodzenie 4 i
6 m. Wejścia na teren boiska znajdować się będą od strony północnej i południowej.

Projekt przewiduje boisko wielofunkcyjne o całkowitym wymiarze 22, 16x44, 16 m wraz z
obrzeżami. Pole gry do koszykówki 15,1 x 20; pole gry do siatkówki 9x18 m; pole gry do piłki
ręcznej 20x40m. Linie boisk gr. 5 cm. Linie boiska do siatkówki w kolorze niebieskim do
koszykówki w kolorze białym, linie do piłki ręcznej w kolorze żółtym.

Boisko będzie posiadało nawierzchnię poliuretanową wykonaną w technologii natrysk.
Nawierzchnia bezspoinowa, nieprefabrykowana, dwuwarstwowa o grubości całkowitej
nawierzchni min. 13 mm, przepuszczalna dla wody, w kolorze ceglastym.

Projekt zakłada wyposażenie boiska w następujący sprzęt: kosze do koszykówki o
konstrukcji jednosłupowej, słup wykonany z profila stalowego, 100 x 100x 3 mm, malowany
proszkowo, długość słupa 330 cm. Tablica wykonana z polipropylenu, wodoodporna, owym.
105 x 180cm. Obręcz uchylna wykonana z pełnego pręta stalowego o 17 mm, podpory
obręczy wykonane z pręta stalowego o 13 mm, tylna blacha o grubości 5 mm, malowana
proszkowo, siatka stalowa, mechanizm regulacji wysokości, tuleje, dekle maskujące - 4 szt .
. Słupki aluminiowe do siatkówki- profil stalowy okrągły 076 mm. Regulacja wysokości
zawieszenia siatki: od 1,06 do 2,43 m, co umożliwia grę w siatkówkę, tenisa, badmintona. 1
komplet składający się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z
napinaczem śrubowym siatki). Dodatkowo tuleje, dekle, siatka czarna do siatkówki z
antenkarni (l kpI.), siatka do tenisa (l kpI.)
. Bramki aluminiowe 3x2m wykonane z profili aluminiowych 80 x 80 mm, malowanych



Data i podpis zgłaszającego projekt:

proszkowo. Tuleje, dekle maskujące, siatki na bramki- 2 szt .
. Trybuna nie zadaszona dla 48 widzów, w dwóch rzędach krzesełek z jednym przejściem. W
rzędzie dolnym 21, zaś w górnym 27 sztuk. Wejście na górny rząd po stopniach dwóch szer.
35 cm i wys. 15 cm. Projekt przewiduje krzesełka atestowane, trwale mocowane do niepalnej
konstrukcji w kolorze czerwonym. Montaż trybuny do kostki wg instrukcji producenta.
Mały skwerek przed wejściem na boisko powinien być wykonany z kostki np. typu Holland o

grubości 6 cm w kolorze szarym przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Po dwóch
stronach skweru znajdować się będą ławki oraz roślinność towarzysząca.

Projekt ma służyć mieszkańcom tej części Lubartowa. Podkreślić należy, że ten rejon
naszego miasta jest zapomniany przez decydentów. Nie był on objęty przez ostatnie
kilkadziesiąt lat żadnymi projektami poprawiającymi infrastrukturę. Projekt ma zapobiegać
wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz młodzieży. Dzisiaj Osiedle Garbarskie to
betonowa pustynia, która odstrasza, a nie zachęca do spędzania tam wolnego czasu. Dzięki
projektowi to jedno z większych skupisk mieszkańców naszego miasta będzie zachęcało do
spędzania czasu wokół swoich miejsc zamieszkania.

Adresatami projektu są mieszkańcy tej części Lubartowa z domków jednorodzinnych i
blokowisk.
Uzasadnienie projektu:
(nale:':yuo:asadnićpotrzebę realizacji projektu.faki problem rozwiqże, komu będzie służył, dlaczego należy >fo zrealizować itp.)

Rejon Lubartowa objęty projektem to najbardziej zniszczone i zdegradowane tereny
naszego miasta. Brak odpowiedniej infrastruktury przyczynia się do wzrostu przestępczości
oraz powolnego wyludniania osiedli. W powszechnej opinii Osiedle Garbarskie jest
zapomniane przez Władze. Mieszkańcy nie pamiętają najmniejszego remontu czy
rewitalizacji, na które przeznaczono by środki z budżetu miasta. Najlepszym uzasadnieniem
dla wagi przedsięwzięć opisanych w projekcie jest sam wygląd osiedla, które dzisiaj
odstrasza, a nie zachęca do zamieszkania.
Mieszkańcy osiedla garbarskiego nie mają w pobliżu żadnej zielonej enklawy, nie mają

także żadnego miejsca, gdzie mogliby wypocząć uprawiając sport wśród zieleni.
Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:

1. Dokumentacja pomocnicza: zał. nr 1.
2. Kosztorys szacunkowy: zał. nr 2.

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

06.~O.~O/6frV



Zał. nr 2.

KOSZTORYS SZACUNKOWY

1. Dokumentacja techniczna - 10 tys. zł.

2. Budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzvszącvmi (urządzenia sportu

i rekreacji) - 360 tys. zł
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