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Załącznłł< nr 6

FORMUIĄHZ zcł,o§zEillA pRoJEKTu Do BuDżETU o3YwATt§KlEGo
w RAMACH sUsż§TU Mi§§TA §O§łtłoWcA ,§A 2CIt0 Rofi*

ktie

Srxunkowy kcsrt łeałrscil r,Bre'.t"* . ko*t rłykonałia 1 wybĘu *ła psaw o powigiacłnł E& r,rr-

a

i

19,0o0 - 43.&0 rl
;akup tabliczki i*formacyjnej i reguJaminu - 2§0 zł
zakłp przeszkody na wybieg - 800 - t.90§ zł {3 przeszkody: pochy}ria
płosta, tu*el prosty, sir.ipki do slaionru = max, §8oo rłl
zakup dwóch betonowyeh }<oszy na śnłieei i psie odchody poj, 40 i
łącrni*:800 - 9S0 rł
raki:p dwóch dystrybutłrów na woreczki papierowe na psie odchody:
lącznie: 1SO0 r*

zakup iustawienie dwćch {awek betonawych z oparciem
lącznie: 1600 rl
u§tawi€nie j€dnej letarni parkowej * od 30o0 zł
wykonanie ngsadzeń: krzew iglasty: cd 20 zł/szt {iącrnie 40 krrewłjwl
8OB rł}

I

a

Ęczne rnaksyrnalrre koszty: §1 t0l} d

Pąet{t dot}rcry iJtw§Ęenia Parku dń i@
psy rnoglyby się swobodnie i bezpiecznie wybie5ać na o§rodzonym
tereni€ pod okiem właścicieli, Park dla Psów bytby wypa§ażony w
róźnego rodzaj* prreszkody dla piesków, Fraesakody na wybie6u będą
posł*dać odp*wiednie c§rtyfikety i będą bgzpił*nie dle pieskJw.
Frr*Ędowe wvpoxźenie Parlłu dla Psćw: Ęlerryki, poehylnie prc§t§ł
pochylrrie skoine, tunel prosiy, siupki dc slalomu, platformę małą,
platforrnę duię, re§ul§l&any drążek do pęeskgków.
Nł terenie parku byfuby łlokaiil*wane ? betołowe kosłę na §mieci i gsie
odchody- ź dystrybutory z biode5radowalnymi tor*kami p*pierowyr*i
ła psie odchody, oral 2 ławki betonowe bez oparcia. PĄekt uwzgiędnia
utworr€frie wydzielonej, odg.rodzonej i łbsrernej toalety wypełnionej
pias&ien*. W Fłrkrł dla Psów lnajdowałby się kraniŁ r błeżącą wodą. Ńa
tere*ie Płr.ku dla Psów obowtąeywałby regularnin, który będzie
prr§§trz§gany przer właścicieli psów, Park bytby dostępny ?4 godriny na
dabę, wsĘp byłby beapłatnyn a jego tere* eostałby oświetlo*y, WoŁół
ogradze*ia k*niecznejest wykonanb nasadreń * nejlepiej krłewdw
i§łastych.

* strona udostępniona do wglądr, prosirły o czYt€lne wypełniefiie dfukswanYmi literami**prledslawione kos:ty §ą siacunkowe i po8lądow€, kosut realizac'1 może ulea zmianie w ?aleźności ód ostatecżnBgo zakresiJ inwe§tyćji
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