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Urząd Miasta Lubart6w
ul. Jana Pawła II 12

13939. 18.DKP

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Wpłynęło dn. 10-12-2018
Przyjęto przez:
~9nieszka Szymczuk
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Nazwa projektu: .Psistanek I " - rekreacyjny wybieg dla psów
Lokalizacja Teren zielony przy ul. Batalionów Chłopskich, część działek nr 189/1

, projektu: i 191/3 lub192/3 i 193/5 lub 193/5 i 196/7 lub 194/7 i 196/7.
(adres. nr działki) Uzależnione jest to od możliwości umiejscowienia wybiegu .

Wnioskodawca dopuszcza wszystkie mozliwości
Podstawowe dane zgłaszdjącego projekt:

Imię i nazwisko: -
Adres zamieszkania:

r-'

Nr telefonu:

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

Budowa ogrodzonego 'wybiegu dla psów 'wraz z urządzeniami do zabawy i szkolenia.
Szacowane koszty projektu- 120000.00PLN . Projekt obejmuje wyrównanie terenu,
ukształtowanie naturalnego podłoża z trawy i piachu / w części WC dla psów/, ustawienie
kilkunastu" obiektów" takich jak płotki duże i małe, słupki do slalomu, labirynt, tunel ,
przeskoki ,pochylnie, tor, psia toaleta, pojemniki na woreczki, kosze na odpady, ławki do
odpoczynku dla właścicieli, tablica ogłoszen
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Lubartowa możliwości swobodnej zabawy i
szkolenia swoich pupilów li' bezpiecznych i swobodnych warunkach.
Adresatami projektu są miłośnicy czworonogów z całego miasta a w szczególności
mieszkancy z okolicznych osiedli mieszkaniowych

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy RO zrealizować itp .)

W naszym mieście brak jest miejsca, w którym miłośnicy czworonogćw bez narażanie na
bezpieczeństwo innych osób mogliby swobodnie wyprowadzać swoje zwierzęta. W zwiqzku z
nowymi przepisami nakładającymi na właścicieli konieczność prowadzania psów na uwięzi i
w kagancu, takie miejsce jest tym bardziej potrzebne. Jednocześnie teren ten może być
miejscem wymiany doswiadczen dotyczących opieki nad swoimi pupilami oraz doskonalą
przestrzenią do nauki posłuszeństwa psów i wymiany informacji między miłośnikami
czworonogów

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys sźacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:

't~l. Szkic sytuacyjny 2. Przykładowe wybiegi- 3 karty PJ:Zjlk~w(l. "'dj~t;i.9~fI.';;qd'7e.,~

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

Data ipodpis zgłaszającego projekt: I
110.1'2. Z()(~ ,~ I I
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcyck projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
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Karta nr 2. Wybieg dla psów 450m2

Wybieg dla psów składający się z piętnastu różnych urządzeń. Powierzchnia parku dla psów
to 450 m2. Kynopark podzielony na dwie części - pierwsza wyposażona w urządzenia
zabawowe dla zwierząt, druga oddzielona kolorowym sztachetowym ogrodzeniem, gdzie
pieski spokojnie mogą się wybiegać na wolnej przestrzeni. Urządzenia wykonane z tworzywa
sztucznego barwionego w masie w kolorze, dzięki czemu nie wymagają konserwacji,
malowania i impregnacji. Kynopark w całości ogrodzony panelami w kolorze zielonym. W
wydzielonej osobno toalecie dla psów zastosowano nawierzchnię piaskową.

GLÓWNE INFORMACJE:
• powierzchnia wybiegu - 450 m2 (30 x 15 m),
• 15 - naście różnych urządzeń nie wymagających konserwacji, malowania, impregnacji,
• nawierzchnia trawiasta istniejąca,
• teren w całości ogrodzony,
• Wartość wykonania przykładowego wybiegu - około 100.000 zł brutto

... .. ,.n_
1. Hydrant 1poprzeczką FS10 ł--I 2. Równoważnia duża FSM ~ 3. Przeskok potrójny FS12 U-U
4.Talerzyki FS14 • '1"" .,. •••

16. Sh.lpki do .Iillumu FS16

5. Pochylnia skośna duża F506 ~ 6. Pochylnia prosta FS09 ~

Projekt wybiegu d/a ps6w 30 J( 15m (450 m2)
::!iim a. Psla tOiłleta FS17
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9. tawl(a iieliwll<lz
listwami Ecowood FS25
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10. KOS2 na smieci F521

13.Regwlamin FS23

11. Kosz na psie odchody FS22~
<

.14. Ogrodzęme kolorowe, I':cowood rS:ł7



Karta nr 1 Wybieg dla psów 300 m2

Wybieg dla psów składający się z dwunastu różnych urządzeń. Powierzchnia parku dla psów
to 300 m2. Urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie w kolorze,
dzięki czemu nie wymagają konserwacji, malowania i impregnacji. Kynopark w całości
ogrodzony panelami w kolorze zielonym na podmurówce wysokości 1,50 m. W wydzielonej
osobno toalecie dla psów zastosowano nawierzchnię piaskową.

GŁÓWNE INFORMACJE:
• powierzchnia wybiegu - 300 m2 (20 x 15 m),
• 12 - naście różnych urządzeń nie wymagających konserwacji, malowania, impregnacji,
• nawierzchnia trawiasta istniejąca,
• teren w całości ogrodzony,
• Wartość wykonania przykładowego wybiegu - około 85.000 zł brutto
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1. Płotki duże I małe FS02 ""(1,.. (I 2. R6wnowamla duża FS04- ~
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3. Pr~eskok pojedynczy FSll O
4. Psia toaleta FS14 vt~,,~~5. Pochylnia skośna duża FS06 tf"I' 6. Po,hylnia prosta FS09 ~

Projekt wybiegu d/Q (»"ów 20 x 15 m (300m2}
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7. Ławka żeliwIla z
listwami Ecowood FS2.S
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8. Kosz na śmlecl FS21
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to. Parking dlapsów "'O i~.•••ł9. Kosz na psie odchody FS2.2 ~

n.Regulamin FS23 fI, 12. Tunel prosty FS13 13. Osrorlzenie panelowe FS26



.Karta 3 . Wybieg dla psów 675 m2

Wybieg dla psów składający się z dwudziestu różnych urządzeń . Powierzchnia parku dla
psów to 675 m2. Kynopark posiada jedno z naj atrakcyjniej szych urządzeń zabawowych dla
psów - Labirynt. Urządzenie świetnie kształtuje koordynacje ruchową i umysłową naszego
pupila. Poza tym urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie w
kolorze, dzięki czemu nie wymagają konserwacji, malowania i impregnacji. Kynopark w
całości ogrodzony panelami w kolorze zielonym. W wydzielonej osobno toalecie dla psów
zastosowano nawierzchnię piaskową.

GŁÓWNE INFORMACJE:
• powierzchnia wybiegu - 675 m2 (45 x 15 m),
• 20 - naście różnych urządzeń nie wymagających konsetwacji, malowania, impregnacji,
• nawierzchnia trawiasta istniejąca,
• teren w całości ogrodzony,
• Wartość wykonania przykładowego wybiegu - około 170.000 zł brutto

1. Hydrant o: po p rzeczką FS10 I--ł
4. Talerzyki FS14 • ,.T T •

7. Plotki małe FSOl
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11. Tunel prosty FS13
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13, Slupki do slalomu

\ \ I tli FS16

2, Równoważnia duża FS04 ~

5, Pochylnia skośna duża FS06 ~

3. Przeskok potfójny F512 cA::l
6. Pochylnia prosta FS09 ~~

Projekt wybiegli d/a psów 45 x l5m (675 mZ)
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10, Przeskok pojedynt:zya FSll

12. Pochylnia łamana

duta FS08

15. tawka ieliwna Z

14. Tor z rurek FS15 Ij ~ r ~A
listwami Ecowood FS25

16. Kosz nil śmieci FS21 17. Kosz na psie odchody FS22 ~ 18. Parking dla psów FS20 f
ze, Labirynt mały Fś18 21. Ogrodzenie panelowe fS268:~ __"}~I
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19.Regulamin FSi31ł


