
Formularz zgłoszeniowy
proporycji zadania do budżetu obywatelskiego dla miasta Miechów,

wraz z listą mieszkańców miasta Miechów popierających ową proporycję
Uwaga:

1. Wypełnienie punktów 7-8 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 8 niniej

formularza, j est obowiązkowe.
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2. Zgłoszeniepropozycji zadaniamozliwe jest w okresie od 18.01 .2017 r. do 06.02 .2017 ,.,t)
&1..08 loł,lł,otŁ \Ł

3. Formularz zgł.oszeniowy propozycji zadania na|eiy zt'oŻyć na dzienniku lodawczym . 
\

Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, przesł'ac pocztą na adres tut. Urzędu, l

ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów lub dokonać zgłoszenia Za

pośrednictwem strony intemetowej www.wspoldecydujemy.pl.

W przypadku przesyłki pocŹowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta
Miechów.

Nazrva/Tytuł zadania:

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trrydziestce

l. Lokalizacja/1Vliejsce realizacji: (prosimy opisać miejsce albo obszar na jakim ma by(
:ealizowane zadanie)

Miejsce realizacji zadania: plac na osiedlu XXX-|ecia PRL za blokiem numer 11 (zdjęcie w
załączniku).

}. Beneficjenci: (prosimy wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystajązrca|izacjizadana
z uwzslędnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku' płci' mieisca zamieszkania itp.)

Projekt składa się z dwóch części: placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
PLAC ZABAW - beneficjenci to dzieci wra,zz rodzicami _ mieszkańcy gminy Miechów. Z
pewnością najwięcej osób korzystających będzie z os. XXX-lecia PRL oraz pob|iskich u|ic. Warto
zaznacryć,, iż projekt zawiera także urządzenia dostosowane d|a dzieci niepełnosprawnych. Będzie
to jedyny tego Ępu plac zabaw w gminie Miechów.
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA _ beneficjentami będzie młodzież oraz osoby dorosłe, w tym
seniorry z terenu gminy Miechów. Siłownie zewnętrzne znajdują się na os. gen. Wł. Sikorskiego,
na ul. Szpitalnej. Brakuje takiego miejsca w tej części miasta.

{. opis zadania: (prosimy opisać w szczególności zakres zadanta i co dokładnie ma zostat
wykonane,wskazującgłównedziałaruazvttązanezrea|izacjązadania)

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu
Demontaż istniej ących urządzeń
Przygotowanie terenu pod montaż nowych arządzeń
Zapytanie ofeńowe i rvybór najkorzystniejszych ofeń wyposażenia placu zabaw i siłowni
zewnętrznei



- Montaż urządzeil
Budowa ogrodzenia
Zagospodarowanie terenu (posadzenie krzewów, posianie trawy)
odbiór techniczny

5. Uzasadnienie: (prosimy opisaó jaki jest cel rea7izacji zadaria,jakiego problemu dotyczy i

iakie rozrviryariaproponuje, atakie uzasadnić, d|aczego zadarie powinno być ztealizowang i
w iaki sposób iego realizacia wpłynie naŻycie mieszkańców)

\a osied|u XXX-lecia PRL mieszka ok.2 000 mieszkańców. Istnieją trzy place zabaw, natomiast
Lch stan techniczny nie zapewnia bezpieczeństwa najmłodszym. Ponadto, z uwagi na to, że nie są
rgrodzone, wieczorami i w nocy są miejscem spotkań dla osób spożywających alkohol.
Vlieszkańcy osiedla już kilkukrotnie starali się poryskać środki na budowę placu zabaw (np.
konkurs podwórko Nivea) _ niesteĘ bezskutecznie. Aby zagospodarować czas wolny dzieciom
budowa bezpiecznego, ogrodzonego placu zabaw wydaje się zasadna. W krvestii siłowni
zewnętrznej dużą rolę odegraĘ osoby starsze i młodzież. Zarówno jedna, jak i druga grupa
potrzebują takiego miejsca, aby dbać o ronvój i zdrowie.
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna będą ogó|nodostępne na zasadach określonych w regu|aminie.
Miejsce będzie zamykane na noc.

6. Szacunkowe koszĘ Zadaniai (prosimy uwzględnić wszystkie części zadania oraz ich
szacunkowe koszw)
6.|.ŁacznY szacunkowy koszt całkowity zadania (w zl): 94 300.00 zł

6.2.Kosztv w rozbiciu na poszczególne części zadania
lp. częśćzadania koszt w zł
I Wvkonanie proiektu zagospodarowania terenu 500.00 zł
) Demontaż istniei ącvch urządzeit 500.00 zł
3 Przvsotowanie terenu pod montaż nowych urz4dzeit 0 zł (wk|ad własnv)
4 Zapytanie ofertowe i wybór najkorzystniejsrych ofert

wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej
0'00 zł

5 Montaż urządzeit 0,00 zl (montaż jest
wliczony w cenę urządzeń)

6 Zestaw integracyjny zabawowy - metalowy
hałaczniknr2 oraz2a\

40 000.00 zl

7 Huśtawka bocianie gniazdo stalowa (załącznik nr 3) 5 100.00 zł
8 Piaskownica z daszkiem (załącznik nr 4) 7 000.00 zł
9 Ławka z oparciem 2x (załącznik nr 5) 1 000.00 zł
10 Kosz na śmieci 2x (za|ącznik nr 6) 800.00 zł
1 l Regulamin plac zabaw oraz regulamin siłowni

zewnetrznei
I 000,00 zl

I Huśtawka wahadlowa (2 miejsca: dla młodszego i
starszeso dziecka) _ załaczniknr 7

2 500,00 zl

13 Linarium stożek duiv fua|ącznik nr 8) 5 900.00 zl
14 3 podwójneurządzenia fitness lub 6 pojedynczych

(np.: biegacz, orbitrek, krzesło do wyciskania, wyciąg
gó rnY, jeździec, surfer) _ za|Lącznik nr 9 oraz 9 a

19 000'00 zł

15 Zakup piasku pod niektóre urządzenia zabawowe 3 000.00 zł
16 Budowa ogrodzenia 6 500.00 zł
17 Zagospodarowanie terenu (posadzenie krzewów,

posianie trawy)
1 000 zł (zakup trawy i
krzewów)
Zagospodarowanie terenu
0 .00 zl (wkład własnv)

18 odbiór technicznv 500.00 zł



7. Dane kontaktowe z autorem!
imie i nazwisko

Andrzej Dudziński (

8. Lista.z podpisami: (Do foI
najrnniej 15 mieszkanców pop
poprzeć dowolną liczbę propo:
8. 1. Do formularz a-załąvon(
g.Pozost niki: (nieo
związane z |oka|izacj6 proj ekt
n,łrotowi. Wystarczaiqce iest z
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lp. rodza
1 Lista mieszkańców

budżetu obywatels]
popierającycn propozycję zadania do
ieso dla miasta Miechowa

I

) Za|ącznik nr 1- p|an I
3 Zalaczniknr 2 - zestaw integracyiny zabawowy 1
4 Załaczniknr 2a. zestaw integracyinY zabawowY I

Zalacznik nr 3 - bocianie qniazdo I
6 Załacznik nr 4 _ piaskownica z daszkiem I
I Za|aczniknr 5 - ławki I
8 Załaczniknr 6 - kosze na Śmieci I
9 Za|aczniknr 7 _ huśtawki I
10 Za|acznik nr 8 - linarium stożek 1
11 Za|ącznik nr 9 - siłownia zew nętrzna 1
12 Za|aczniknr 9a - siłownia zewnętrzna 1

Oświadczenie autora/autorów zadania
Składając niniejszy formularz vtyraŻam równocześnie zgodę na ptzetwarzanie moich danych
osobowych dia potrzeb niezbędnych do wdroienia budżetu obywatelskiego dla Miasta Miechów,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1991 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U, z 2014 r.
poz' ||82 z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolnę oraz Że mam prawo kontroli
przetwarzartia danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
z siedzib4: ul. Henryka S ienkięwic za 25, 32-200 Miechów.

)ur)Ul"}L/i 41v Dąv- f
(podpis/y autora/ów) (
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SKIAD ZESTAWU
].0 x wieŹa
2 x trap wejściowy inte3racYjnV
1 x dach drzewo
I x spirala
1 x wejście wspinaczkcwe
1 x tuk podestowo-linowy
L x  pomost  l inowy z :  s topn iami
l x przejście tunelowe
1 x zjeŹdŹaInia

Dostępne opcje:

STAL

PODESTY

PŁYTY

1 x  sk lep ik
1 x tabl ica do rysowania
1 x gra koto fortuny
1x k ó ł ko i k r z yżyk
1 x Iiczydto małe
1 x  ba lkon ik
10 x bariera

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

sklejka antyoośl i:gowa

pĘt.7 HPL

DANETECHNICZNE
Max. wysokośc upadku
Wymiary (dł x szer x wys)
Powierzchnia zder4enia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

STANDARD

0,9 m
12,25 x 7,5? x3,20 m
14,8 x 10,5 m
96,4 m2
Zgcdnie z normq LI16.L:20a9

ZJEZDZALNIE śliz3 ze sta|i nierczewnej, ostony boczne z ptyty HDPE

KOTWIENIE

LI NY

DODATKI

urządzenie na ;ta,łe posadowione W gruncie,  betonowane betcnem klasy min" B.15

liny z rdz:niem sta|oWYm z op|otem z polipropy|eny, łączcne poorzez p|astikowe lub aiuminiowe konekory

beiki kcnstrukcyine osionięle kapturkami z tworzr,va sftucznego' Łby śrub, nakrętki oslonięte p{astikowymi zaślepkami. Nakrętki
kołpakowe z łbem kuIistvm

*Ze względu na ciągłe doskcnalenie rozwiqzań technicznych przaz firmę FreeKids, przedsta.,rrione rysunki, w b/m kc|orystYk3 oraz'JvYmiary mogą

nieznacznie odbieg:ć od aktualn ie produkow:nych urządzeń. Certyf ikat zgodności z normą z grupy PN.EN l175;2009.
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DANETECHNICZNE
Max. wysokość upadku
Wymiary (df x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

7.7 m

1,4m
2,62 x2,LL x 2,51 m
7,7 x2,3 m
17,5 m z

Zgodnie z normą I776-L:2oo9

Zestawienie materiałów:

STAL

LINY

tAŃcUcHY

KOTWIENIE

INNE

Stal konstrukcyjna ocynkowana i malowana proszkowo

LinY z rdzeniem staiowym z op|otem z potipropytenu, łączone popnez p|astikowe lub a|uminiowe konektory

ŁańcuchY ze staIi nierdzewnej

Urządzenie osadzone w gruncie, betonowane betonem min. &20

Łby śrub, nakrętki oslonięte płastikowymi zaś|epkami. Nakrętki kotpakowe z lbem ku|istym

rZe względu na ciągłe doskona|enie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids' przedstawione rysunki mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie
produkowanych urządzeń. certyfikat zgodności z normą PN-EN LL76-!,6i7
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DANE TECHNICZNE

Max. wYsokość upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
obwód powierzchni

Zalecana nawierzchnia

0,3 m
2,5 xf,f5 x 2,5 m
5,0 x 4,5 m?
19,2 m2
17,9 m
zgodnie z normq PN.EN 1176.1:20o9

Dostępne opcje:

ELEMENTY
STALOWE

PŁYTY

DODATKI

Ocynkowane i malowane Proszkowo

Wypelnienia, siedziska ora: daszek wykonane z tworzywa HPL

Wsze|kie otlrrory niebezpieczne oraz WYstaiące elementy śrub

i nakrętek osłonięte raś|epkami. Potączenia śrubowe zabezpieczone antYkorozyjnie przez oc7nkowanie

łZe wzg|ędu na ciągte doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki mogą nieznacznie cdbiegać od aktua|nie

produkowanvch urządzeń. Urządzenie zgodne l normami PN-EN t176.1=9:2009
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DANE TECHNICZNE
Wysokość siedziska
Wymiary (dt x szer x wys)

Dostępne opcje:

ELETVIENTY
METALOWE
SIEDZISKA I
OPARCIE

KOTWIENIE

I N N E

STANDARD

Sia l  malowana proszkowo

Dr:wno impregnowane powierzchniowo

Urządzenie na state posadoWione w 3runcie,  betonoWane
betonem klasy min. B-20

$/;lgikie otwory niebe:pieczne oraZ WYstaiące e|ementy
śrub i  nakrętek os lonięte zaś|epkami.  Połączenia śrubowe
iabezpieczone anfykorozyjnie przez ocynkcw:nie.

0,41 m
\,77 x0,63 xQ,87

PREMIUM

Stal ocynkowana malowana proszkcwo

Drewno impregnow3ne powier:chniowo

Ur:ądZ.nie na sta le posadowtone w 3runcie '  betonowane
betonem klasy min. B-20

Wszelk ie otwory niebelp iec ine o13z Wystające eIementy śrub
i  nakrętek csłonięte raślepkami.  Potączenia śrubowe
zabe:pieczone antYkcrozYin ie pęez ocynkowanie.

przedstawione rysunki  mogą nieznacznie odbiegać od*Ze wzg|ędu na ciągtg doskonaIenie rozwiązań technicznych przez f irmę FreeKids,
ak tua ln ie  produkowanych urządzeń.
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Kosz NA śmlrcl METALou,Y
nr kot. BKOO38

Kosz NA śmlrclMETAtowY z DASZK|EM
nr kot. BK.OO38/|

r.vt/ymiory podono z dokłodnościq do 5 cm'

ZASTOSOWANE MATERIATY
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Widok Slrefo bezpieczeńsłwo

e

WYM|ARY URZĄDZEN|A

Urządzenie 3,50 x 2,40m

5trefo bezpieczeństwo 3,30 x 8,00m

Powierzchnio slrefy 2ó,5o m2

obwód strefy 22,60 n

Wysokość swobodnego upodku 1 ,35  m

Wysokość urzqdzenio 2,35 m

.\ó/ymiof./ podono: dokłodnościq. do 5 :m.

zAsTosoWANE tvlATER!AŁY

sPosÓB MoNTAżU

Montqż bezpośrednio w 9rUncie -meto|owe nogizobetonowone w gruncie.



Lilt$cauu w v
Opis techniczny
Linarium stożek

Strefa bezpieczeństwa: średnica 4.90 m

Wymiary:
Szerokość: l,90 m
Wysokośćz 2,50 m

Maksymalna rvysokość upadku: 2,40 m

Lw.g"

*l.::*::" prry;rrujcmy.5% to|crrrrcje *1miłnrolt g$arynr u:ząŁcrrja a t.Lt' g61!tE''-gi.'iil.rin
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UunEa
Zna|ipozi<,mu pulstaw<lwego urłarJzenia

Dane materiałowo-konstrukcyj ne :

- stup ze stali czarnej ocryszczony mechanicznie metodą piaskownia i odtfuszczony metodą kąpielową'
pokryty farbą proszkową poliestrową, odpomą na dfugotrwałe oddziaĘwanie c4ynników atmosfery cmych,
sfup o 160 mm,
- obręcz wykonana ze stali kwasoodpornej, polerowanaa 42 mm,
- liny z rdzeniem polipropylenowym w oplocie stalowym o 16,
- tulej ki alum iniowe, łączn iki k,łzy żow e alumin iowe' kausze p lastikowe.
- montaz poprzez zabetonowanie na głębokośó 60-80 cm.
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Biegacz

Kzedo do wYciskania Wyciąg gE'v

Surfer /


