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Załącznik nr 2
do uchwały Nr 0051/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 lipca 2015 roku.

o zrea tzowarua w ramac u ze u 'Ywa e s ego lasa u artow
Nazwa projektu: Utwardzenie nawierzchni ulicy, bocznej do ulicy Wandy Sliwiny, na

wysokości dawnej Filii SPl.
Lokalizacja projektu: Ulica boczna do Wandy Sliwiny, biegnąca w kierunku torów

(adres, nr działki) kolejowych, na wysokości dawnej Filii SPl
Działki o numerach - 974,992/2

Podstawowe dane zglqsz_qj_qcegoprojekt:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
P_/~Slril:;"

Nr telefonu: i.pl
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, ktore bęaąpodjęte dojego realizacji, cele projektu, adresaci
projektu itp.)

Projekt dotyczy utwardzenia ulicy (obecnie wysypanej kamieniem) na powierzchni około 350
m2. Utwardzenie nawierzchni poprawi jakość przemieszczania się pieszych i pojazdów na
tym odcinku. Koszt utwardzenia 25 tyś zł. Adresatami projektu są mieszkańcy Lubartowa

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

Obecnie ulica utwardzona jest doraźnie tłuczniem, który jest niestabilny. W drodze są liczne
nierówności, a po opadach tworzą się zastoiska zawierające białą maź brodząca buty,
samochody, ogrodzenia i posesje przylegające do drogi. Brudna woda opadowa z tej ulicy
wraz z kamieniami transportowana jest na ul. Wandy Śliwiny - co jest niekorzystne dla
ruchu na tej ulicy. Utwardzenie ulicy jest potrzebne mieszkańcom, których posesje są
położone przy tej ulicy, a także przy ulicy wzdłuż torów kolejowych, gdzie w ostatnim czasie
pobudowano nowe domy.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczna, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1...............,................
2................................

Oświadczenia
,1. Zgl~dnie r lI.'tfawąr dnia J9. ()8.199 71'. e eehł'enie dtmych esebe:wyeh (lj. [h. l:J..e J()()J,..,
l
łJ,[P UU rfJóin. rm.j. Wy'ł·e.Samrgedę napFretwtlFMł'lie me ich dany'ch esebewy'eh dłapetrreb
niezbędnych de fJReprewadzenia wszelkich działań i ]J'f'acw rClRłaehBudżetu
Ob_l'watel.5kiegeMiasta Lubartó'I'.
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt: I 23 listopada 2015
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Formularz zgłoszeniowy projektów
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