
1. Zakup i montaż szaletu miejskiego przy Placu Wolności – 180 000 zł. 

Proponuje się zakup i montaż szaletu miejskiego z automatycznym myciem podłogi, 

dezynfekcją i suszeniem deski sedesowej, wyposażonej w wandaloodporną umywalkę. Montaż 

obejmuje wykonanie fundamentu, na którym posadowiony zostanie obiekt, wykonanie 

przyłączy sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, przyłączenie szaletu do przedmiotowych 

sieci oraz zagospodarowanie terenu wokół. Do szaletu będzie prowadziła nawierzchnia 

wykonana z kostki granitowej łącząca wejście do toalety z ciągiem pieszym. Teren wokół 

obiektu zostanie uporządkowany poprzez wyrównanie warstwy humusu oraz posianie trawy. 

Proponowany szalet miejski spełnia wszystkie wymogi związane z przystosowaniem dla osób 

z niepełnosprawnościami. Wyposażone będzie w szereg dedykowanych, bezpiecznych 

uchwytów i poręczy, które często pomocne są również osobom sprawnym oraz starszym. 

Obiekt posiada prawidłową przestrzeń manewrową i urządzenia na odpowiednich 

wysokościach. 

Za korzystanie z szaletu pobierana będzie opłata przy pomocy automatów wrzutowych na 

monety. 

Obiekt zlokalizowany zostanie na Placu Wolności w miejscu wskazanym na załączniku 

graficznym poniżej. Miejsce to zostało wytypowane z uwagi na brak możliwości skorzystania 

z toalety w tej części Miasta. 

Poniżej przykładowe zdjęcia szaletu z zewnątrz oraz w środku. 

 



 

 

Lokalizacja szaletu miejskiego 

 

2. Budowa plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska 

Polskiego – 110 000 zł, 

W roku bieżącym obchodzona jest 450 rocznica urodzin Johannesa Keplera – wybitnego 

matematyka, fizyka i astronoma, który ostatnie dwa lata życia spędził w Żaganiu. Plenerowy 

model układu słonecznego jest propozycją podkreślenia  jubileuszu i  upamiętnieniem zasług 

J. Keplera w dziedzinie astronomii. Model stanowić będzie kolejną atrakcję na trasie 

turystycznej śladami słynnego astronoma.  

Proponuje się wykonanie plenerowego modelu układu słonecznego w skład którego wchodzi 

Słońce i osiem planet, a także orbity, po których poruszają się planety. Modele będą wykonane 



z  betonu, pomalowane w sposób odzwierciedlający kolor poszczególnych planet. Zostaną na 

trwałe umocowane w gruncie, celem zabezpieczenia przed ich przemieszczaniem się. 

 

Poglądowe zdjęcia poniżej: 

 

 

3. Zakup i montaż na terenie miasta dwóch punktów naprawy rowerów – 10 000 zł. 

Z uwagi na rozwój turystyki rowerowej proponuje się zakup i montaż dwóch stacji napraw 

rowerów. Są to punkty samoobsługowe, przeznaczone do samodzielnego serwisu, wyposażone 

w szeroką gamę akcesoriów niezbędnych do wykonania przeglądu i naprawy rowerów. 



Umożliwiają między innymi napompowanie koła, naładowanie roweru elektrycznego, 

dokręcenie części czy wymianę opon. 

Proponuje się posadowienie w/w stacji w sąsiedztwie uczęszczanych ciągów rowerowych, 

jednakże ostateczna lokalizacji uzależniona będzie od stanowiska Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

Poglądowe zdjęcia poniżej: 

 



 


