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do Zarzqdzenia Nr 417 I 201 B
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
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FORMULARZ ZGT.OSZENIA PROJEKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzynskiego Budietu Obywatelskiego
Uwaqa:

1) Wypelnienie wszystkich punktow

2)

3)

oznaczonych oraz dolqczenie listy poparcia dla prolektu jest obowiqzkowe.
Wypelniony formulaz wruzz listq poparcia nalezy zloLyt w wersji papierowej w Biuze Obslugi LudnoSci Uzqdu
Miejskiego w Kwidzynie - osobi6cie lub listownie na adres:
Uaqd Miejskiw Kwidzynie, ul. Warszawska 19,82-500 Kwidzyn
z dopiskiem: ,,Kwidzyriski Bud2et 0bywatelski na rok 2019"
W pzypadku pzesylki pocztowej decyduje data wplywu do Uzgdu Miejskiego w Kwidzynie.

1,
TYTUL PROJEKTU

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Modernizacja stadionu miejskiego
(nowa bieznia lekkoatletyczna z nawierzchniq poliuretanowq)

DOKLADNA LOKALIZACJA PROJEKTU
Stadion Miejski
(opisac, zalqczye mapkq, ewentualnie
wskazac numery dzialek)

tr

KOSZT PROJEKTU

X powyzej 20 000 zl

do 20 000 zl

1. Wykonanie nowej biezni lekkoatletycznej o nawie
poliuretanowej 400 m z iloSciq czterech torow na okrgznej
sze56 na prostej z uzqdzeniami konkurencji
do skoku w dal i tr6jskoku, skoku u'IANW, skoku o tyczce, rzutul
dyskiem mlotem i oszczepem oraz do pchnigcia kulq.

I

2. Wykonanie przebudowy boiska pilkarskiego o

wymiarachl
105x65 m z wykonaniem nowej nawiezchni z travty naturalnejl

z

instalacjq odwodnienia
zewnqtznego stadionu

SZCZEGOTOWY OPIS PROJEKTU
(nale2y wskaza6 czego dotyczy projekt, co

zostanie wykonane i w jakim celu oraz na jakie
potzeby odpowiada)

3.

i

drenazu boiska

i

oSwietlenial
I

Wykonanie instalacji zewngtrznej iwewnqtznej pomiaru czasu
nagloSnienia.

Opis Projektu musi by6 sp6iny
z

kosztorysem ProjeKu

DOSTEPNOSe
(nale2y wykaza6 dostgpno56 projektu dla
mieszkaicow Kwidzyna np. komu bgdzie slu2yl
projekt ijakie grupy mieszkalrc6w skozystalq
na jego realizacji uwzglgdniaj4c kryteria:
spoleczno-zawodowe, wieku, plci i miejsca

Projekt bqdzie slu2yl Wszystkim osobom kozystajqcym z biezni i boiska
szkoty, pilkaze, biegacze, i ka2dy mieszkaniec bez wzglqdu na wiek
plec.

zamieszkania;

slr.1 z2

i]

2. KOSZTORYS PROJEKTU
Zasoby i elementy potzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena
(Nalezy wskazac etapy i szacunkowe koszty projektu - podac, jakie sqjego czqSci skladowe, ile bqdzie kosztowala ich realizacja
Nalezy uwzglgdnid podstawowe etapy lub czqSci skladowe projektu)
Kosztorys Projektu musi by6 sp6jny z opisem Plgjgllu

szAcuNKowE KoszTY PoszczEGoLNYcH czEscl REALIZACJI PRoJEKTU
koszt brutto w zl

czq56 projektu

lp.

Wykonanie nowej biezni lekkoatletycznei o nawiezchni poliuretanowej 400
1

2
3

m

Nowa nawierzchnia boiska z trawy naturalnej z instalacjq odwodnienia z
o(wietleniem
Wykonanie instalacji zewnqtznej iwewnqtznej pomiaru czasu i nag{o6nienia

LACZNTE

3.

ZAI-ACZNIKI

(obowiqzkowo lista poparcia pro,iektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)
1

Lista poparcia projektu

700.000
250.000
50.000

1.000.000

