
Urz~d Miasta Lubart6w
ul. Jana Pawła II 12
9317. 17.DKP

Nazwa projektu: Oświetlenie ulic: Makowa, Chabrowa, Rumiankowa
Lokalizacja projektu: Ulice: Makowa, Chabrowa, Rumiankowa

(adres, nr działki}

Podstawowe dane zgłaszającego oroiekt:
Imię i nazwisko: -

-
Adres zamieszkania:

Nr telefonu:
-

I n
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, s=acowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci

_fJ,.ojektu itp.)

Projekt niniejszy obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego. Obecnie ulica
Makowa, Chabrowa i Rumiankowa nie są w ogóle oświetlone, nie ma w pobliżu ani jednej
latarni ulicznej, czy innego źródła światła. Przy ulicach tych są zlokalizowane budynki
mieszkalne zamieszkałe (rodziny z małymi dziećmi) oraz w trakcie budowy. Miejsce to po
zmierzchu jest niebezpieczne i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Jest to szczególnie
uciążliwe w miesiącach zimowych, kiedy bardzo wcześnie zapada zmierzch.
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy zwłaszcza mieszkający przy wskazanych
ulicach, firmy usługowe obsługujące inwestycje budowlane, inwestorzy, dostawcy mediów.
Grunty stanowiące w/w ulice są własnością Gmin Miasta Lubartów.
W celu realizacji projektu należy opracować dokumentację techniczną. Szacowany koszt
realizacji projektu wynosi ok 140 tyś zł. (budowa ok 20 sztuk słupów oświetleniowych).

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiqże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp .)

Po wykonaniu inwestycji polepszą się warunki zamieszkania oraz bezpieczeństwa
mieszkańców. Oświetlenie ulic gminnych należy do zadań gminy.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
l. mapa ewidencyjna
2................................

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



Data i podpis zgłaszającego projekt:
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
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Adres zamieszkania Podnis



Załącznik Nr 4

do UChwały Nr XXIV//JS//2
Rady Miasta LUbartów
z dnia 26 czerWca 20ł2r.



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/135/12
Rady Miasta Lubartów
z dnia 26 czerwca 2012r.

Id: LPUST-QUPRU-EXYYQ-AMQBB-FGJNC. Uchwalony Strona 4
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ZałąCznik Nr 2

do UChwały Nr XXIV//35/12
R.ady Miasta LUbartów
2 dnia 26 czerWca 20/ 2r.


