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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Nazwa projektu: Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie
Działki nr 146/44,257, 138, 158Lokalizacja projektu:

(adres, nr działki)

Podstawowe dane zgłaszającego projekt:
Imię i nazwisko:

[Adres zamieszkania: I

Nr telefonu:
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane lcoszly główne założenia i działania, które będq podjęte do jego realizacji, cele projeksu, adresaci
projektu itp.)

Projekt to budowa nowego chodnika na osiedlu Kopernika. Nowy szlak komunikacyjny
znajdować się będzie wyłącznie na działkach miejskich.
Zgodnie z projektem na os. Kopernika powstałyby dwa odcinki chodnika. Pierwszy o
długości 164,87 mb. biegnący od ulicy Kopernika, aż do początku nowo planowanego
parkingu za szkołą nr 4. Druga część o długości 294,33 mb. od końca wspomnianego
parkingu, i później rozwidlając się w stronę ulic: Kosmonautów, Weteranów oraz Lotników.
Na całej długości szerokość ciągu komunikacyjnego wynosić będzie 1,4 mb. Oznacza to, że
projekt zakłada wybudowanie 642,88 m2 chodnika.
Lokalizacjajest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Szacowany koszt projektu w 2018 to ok 90 tys. zł. Cena obejmuje dowóz sprzętu i instalację
oraz koszt dokumentacji technicznejtok. 10 tys. zł).
Projekt ma służyć dzieciom i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej nr 4, ale

także wszystkim mieszkańcom zamieszkującym osiedle Kopernika. Podkreślić należy, że ta
część Lubartowa posiada gęstą zabudowę jednorodzinną. Znajdują się tu szlaki
komunikacyjne, ale są to głównie drogi bez bezpiecznego azylu dla osób przemieszczających
się przez osiedle.
Projekt ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Adresatami projektu są wszyscy
mieszkańcy Lubartowa, ze szczególnym uwzględnieniem tych z os. Kopernika.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki
osiedla oraz zapewnienie bezpiecznej komunikacji.
Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektujaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp}

Osiedle Kopernika, a szczególnie teren, na którym ma powstać chodnik jest tzw.
nieutwardzonym szlakiem komunikacyjnym. Na co dzień korzystają z niego mieszkańcy. Jest
to jedna z nielicznych na tym osiedlu bezpieczna droga, aby dotrzeć do Szkoły nr 4 bez
zagrożenia wynikającego z poruszających się po osiedlowych drogach samochodów. Niestety
ów szlak staje się bezużyteczny jesienią, wiosną ale także w deszczowe dni. Wówczas
gruntowa droga zmienia się w trudne do przebycia grzęzawisko, a dzieci zmuszone są do
poruszania się po niebezpiecznych drogach.
Najlepszym uzasadnieniem dla wagi projektu jest pierwotne przeznaczenie tego terenu

(rekreacyjne i zielone). Ten teren został przygotowany właśnie pod chodnik, który miał
zwiększyć bezpieczeństwo na osiedlu.
Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały):
1. Mapa oraz szkic sytuacyjny.
2.Kosztorys szacunkowy.



Uwaga! 
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3. Podpisy mieszkańców.
Uwaga!
Mapa i szkic sytuacyjny są jedynie załącznikiem co nie oznacza, że nie wiążą one
dokumentacyjnie przyszłego projektanta. Wnioskodawca akceptuje dokonywanie zmian w
p!,"oponowanym projekcie.

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:
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Zał. nr 2.

KOSZTORYS sZACUN KOVUY

1. Dokumentacja techniczna - 10 tys. Zł.

2. Budowa chodnika - 80 tys. Zł.



Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis
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Administratorem danych osobowychjest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w Lubartowie, ul.
Jana Pawła II 12

Lp.
I I

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis



Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt
Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibq w Lubartowie, ul.
Jana Pawła II 12

Lp. PodpisI IImię i nazwisko Adres zamieszkania



Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierających projekt
Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibq w Lubartowie, ul.
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IImię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis



Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt
Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibq w Lubartowie, ul.
Jana Pawła II 12
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierojqcycb projekt
Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie
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I IImię i nazwisko Adres zamieszkaniaLp.
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt
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I IAdres zamieszkania
I
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