
WNIOSEK INWESTYCYJNY
UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE RUBRYKI

WYDZIAŁ/ JEDNOSTKA/ OSOBA 
WNIOSKUJĄCA Klub Żeglarski

„ZEFIR”
ul. Turystyczna 1
23-300 Janów Lubelski

NAZWA ZADANIA

Budowa Przystani Żeglarskiej dla Klubu Żeglarskiego ZEFIR nad Zalewem w Janowie Lubelskim – na co składa się:
1. Hangar w wymiarach 8 mb x 15 mb na sprzęt pływający – z zadaszeniem przed hangarem,
2. Ogrodzony plac (lub odpowiedni pomost) przy hangarze na sprzęt pływający,
3. Warsztat naprawczy – pomieszczenie w hangarze,
4. Sala szkoleniowa – pomieszczenie nad hangarem,
5. Pomosty do cumowania sprzętu pływającego,
6. Urządzenie do slipowania – wciągarka,
7. Odpowiedni obszar manewrowy akwenu przed pomostami,
8. Media: energia elektryczna, woda + odprowadzenie ścieków.

CEL REALIZACJI ZADANIA ORAZ USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW (wypełnia wnioskodawca)
Stworzenie warunków do uprawiania żeglarstwa, zaspokajania i rozszerzania zainteresowania żeglarstwem.

DOKŁADNA LOKALIZACJA ZADANIA (wypełnia 
wnioskodawca)

WŁADANIE GRUNTEM: KOMUNALNY / DO WYKUPU (wypełnia 
wnioskodawca)

W aktualnym obszarze Zalewu (przed rozbudową) proponujemy 
wykorzystanie  terenu  pomiędzy  Posterunkiem  Policji  a 
Ośrodkiem DUO.

Własność Gminy Janów Lubelski.

OPIS POWIĄZAŃ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ Z INNYMI ZADANIAMI (wypełnia wnioskodawca, ew. uzupełnia komórka 
inwestycyjna Urzędu)
Należy wybudować parking samochodowy.



ZASIEG TERYTORIALNY ODDZIAŁYWANIA ZADANIA (wypełnia wnioskodawca ew. uzupełnia komórka inwestycyjna Urzędu)
Z Przystani będą korzystali Członkowie Klubu i ich Rodziny.
Ponadto Przystań będzie dostępna dla uczestników szkoleń prowadzonych przez Klub dla młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Janów 
Lubelski.
Działalność szkoleniowa w tym zakresie nie jest prowadzona na naszym terenie przez inne jednostki, podmioty czy instytucje.

DODATKOWE ARGUMENTY I KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA (wypełnia wnioskodawca)
1. Na terenie Przystani będą realizowane cele statutowe Klubu:
1/ Organizację imprez żeglarskich, turystycznych, wodnych i sportowych.
2/ Szkolenie i doskonalenie kadry żeglarskiej.
3/ Czuwanie nad przestrzeganiem etyki i dyscypliny żeglarskiej.
4/ Rozwój turystyki, sportu i rekreacji poprzez żęglarstwo we wszystkich jego formach i rodzajach.
5/  Dążenie  do  podnoszenia  kultury  fizycznej,  wpajania  zasad  ochrony  przyrody  oraz  upowszechniania  wiedzy  o  ochronie  naturalnego 
środowiska człowieka.
6/ Nauka przyjaźni, gotowości niesienia pomocy, odpowiedzialności, odwagi i samodzielności, współpracy zespołowej.

2. Budowa Przystani umożliwi:
1/ Rozbudzenie zainteresowań sportami wodnymi będącymi alternatywą dla niewłaściwego sposobu spędzania wolnego czasu prowadzącego 
do rozwoju patologii społecznych.
2/ Wypełnienie luki w zakresie wstępnej i podstawowej nauki pływania na sprzęcie pływającym dla młodzieży z rodzin o utrudnionym dostępie 
do tego sprzętu – z rodzin ubogich, zagrożonych patologiami społecznymi.
3/ Zdobycie wstępnej i podstawowej umiejętności nauki pływania umożliwi młodzieży podjęcie decyzji o podobnym szkoleniu lecz na wyższym 
szczeblu, np.: na kursie na stopnie żeglarskie.
4/ Wyrównanie szans z młodzieżą z rodzin o wyższym statusie majątkowym.
5/ Stworzenie impulsu dla rodziców o potrzebie ustalenia kierunku takich zajęć dla młodzieży.
3. Budowa Przystani ponadto umożliwi młodzieży podjęcie decyzji:
1/ O uczestnictwie w zajęciach prowadzonych systematycznie przez Klub Żeglarski „ZEFIR”.
2/ O przyszłych planach życiowych związanych z nauką i pracą w zawodach spokrewnionych z tą dziedziną.
Podpis wnioskodawcy          
                      Skarbnik Komandor

Małgorzata Jasińska             Antoni Sydor
Telefon: Data: 24.03.2006 r.
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