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żetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Wła<!Y_sławaJagiełły

r-~~~~~~~~__~P~o~d~s~ta~w~o~w~e=d=a~n~e~z~g~w~s~z~~~q~c~e~~o~~p}ro~~~'e1t~:~__
Imię i nazwisko:r-~~--~~~~~=====------------Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Lokalizacja projektu:
(adres, nr działki)

ul. Władysława Jagiełły

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, s=acowane koszty glówne założenia i działania. które będq podjęte do jego realizacji. cele projektu, adresaci projektu
itp.)

Przebudowa obejmowałaby swoim zakresem ulicę na całej dłu~ości tj. ok. 330 mb.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm grafitowej - ok. J 900 m . Wykonanie zjazdów do
posesji, ustawienie krawężnika ok. 690 mb. Koszt przebudowy ok. 400 tys. zł. Ulica ma w chwili
obecnej nawierzchnię żużlową, z czego wynika wiele uciążliwości dla mieszkańców -
zdrowotne, niszczenie elewacji budynków, niski standard życia. W ulicy zlokalizowane są
wszystkie media. Mieszkańcy oczekują na wybudowanie ulicy już od J 5 lat( (jeden z
najdłuższych okresów oczekiwania). Ciągłe monity u władz miasta nie odnoszq skutku. Cele
projektu:
-poprawa warunków życia mieszkańców
- zlikwidowanie zagrożeń zdrowotnych
- zlikwidowanie wód opadowych umiemożliwiajqcych mieszkańcom dostanie się do własnych
posesji w okresie intensywnych opadów deszczy i roztopów wiosennych.
- poprawa estetyki osiedla
- poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu
- poprawa wizerunku władz miasta u mieszkańców - spełnienie ciągle nie zrealizowanych
obietnic.
Adresaci projektu - mieszkańcy ulicy, mieszkańcy osiedla i mieszkańcy miasta.

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

Wywiązanie się Gminy Miasto Lubartów i Burmistrza Miasta z obowiązków ustawowych
wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o drogach publicznych. Poprawa
standardu życia mieszkańców, wyeliminowanie wszelkich uciążliwości związanych zfatalnym
stanem ijakością obecnej nawierzchni żużlowej. Poprawa jakości środowiska naturalnego.
Zapewnienie mieszkańcom prawa do prawidłowego korzystania z własnych posesji,
zapewnienie godziwego wypoczynku (brak ciągłego pylenia nawierzchni żużlowej). Poprawa
estetyki osiedla ijego wizerunku w oczach przyjezdnych i mieszkańców miasta.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Miasta wynika, że opracowana jest dokumentacja
techniczna.
2. Mapa sytuacyjna
3. Zdjęcie dokumentujące niemożność dostania się mieszkańców do własnych posesji



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

Data i podpis zgłaszającego projekt:

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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