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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:
Lokalizacja projektu:
(adres, nr działki)

Rzeka Wieprz z potencjałem - zagospodarowanie terenów
nadrzecznych na cele wypoczynkowo, rozrywkowo, rekreacyjne
Działka nr l za parkiem miejskim prowadząca nad rzekę Wieprz
oraz tereny miejskie nad rzeką Wieprz
Podstawowe dane z_głaszajqceJ,!oprojekt:

r-~~------~-----.--------------Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Opis projektu:

(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będq podjęte do jego realizacji, cele proje/ctu, adresaci
projektu itp.)

Projekt zakłada budowę około 300m odcinka ścieżki pieszo - rowerowej bitumicznej
o szerokości minimum 2m od ulicy Nadrzecznej do tzw. Plaży Żydowskiej jako
kontynuacja projektowanej drogi rowerowej od parku do ul. Nadrzecznej oraz
stworzenie infrastruktury przydrożnej na odcinku park - tzw. Plaźa Żydowska w
postaci oświetlenia ulicznego hybrydowego rozstawionego minimum co 50 metrów
oraz minimum dwóch stałych miejsc wypoczynkowo - biwakowych wraz z koszami na
śmieci od parku do tzw. Plaży Żydowskiej. Dodatkowo projekt zakłada
zagospodarowanie przestrzeni nadrzecznej przy nowo wybudowanej Wiacie Grillowej
- stworzenie miejsca na ognisko, stworzenie ścieżki zdrowia, nasadzenie roślinności,
stworzenie miejsc wypoczynkowych, stworzenie mini sceny i inne. Zagospodarowanie
terenu ma nieinwazyjnie współgrać z otaczającą naturą.

Koszt projektu:
1. Ścieżka pieszo-rowerowa - około 0,3km - 90,000 zł
2, Minimum 20 lamp hybrydowych wraz z montażem - 110.OOOzł
3. 2 miejsca biwakowe wraz z montażem - 15.000zł
4. Ścieżka zdrowia, nasadzenia roślinności, miejsce na ognisko, mini scena - 50,000zł
5. Projekt, pozwolenia, dokumentacja - 5.000zł
Suma: 270.000zł
Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiaże, komu bedzie służył, dlaczego należy xo zrealizować itp .J

Projekt jest kolejną propozycją rozwoju terenów miejskich znajdujących się nad rzekq
Wieprz. Wplanie realizacji dróg rowerowych na terenie miasta droga została doprowadzona
do ul. Nadrzecznej, ja jednak proponuję aby zagospodarować teren który jest dla wszystkich
miejscem atrakcyjnym dla wypoczynku i rekreacji. Tzw. Plaża Żydowska przyciąga wiele
osób w szczególności w okresie letnim, które wypoczywają na łonie natury. Wydaje mi się
uzasadnionym wykorzystanie tego potencjału i doprowadzenie ścieżki rowerowej
przynajmniej do Plaży, a w kolejnych latach poprowadzenie jej dalej meandrami rzeki. Trasa
prowadząca nad rzekę powinna być oświetlona co sugerowali już we wcześniejszych latach
mieszkańcy Lubartowa. Teren nadrzeczny jest atrakcyjnym miejscem również dla turystyki
kajakowej. Zagospodarowanie tej przestrzeni uatrakcyjni nasze miasto i stwoIZ1'_miejsce

przyjazne mieszkańcom, w którym będą mogli spędzić miłe chwile z rodziną i znajomymi, a
także wypocząć i poprawić swoje samopoczucie i zdrowie chociażby korzystając ze
specjalnie wybudowanej ścieżki zdrowia.
Zadanie tojest kierowane do wszystkich mieszkańców miasta oraz turystów, którzy z
pewnością docenią to piękne miejsce i będq je odwiedzać często.
Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1.

Wizualizacja propozycji zagospodarowania

miejsca nad Plażą Żydowską

2.

Plan sytuacyjny projektu

3.

Planowane oświetlenie

ścieżki pieszo - rowerowej

4.

Zdjęcia proponowanych

instalacji ścieżki zdrowia

Oświadczenia
2. Oświadczam. że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.
Data i podpis zgłaszającego projekt:
05.10.2015
Patryk Kuś

Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt
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3. Planowane oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej
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4. Zdjęcia proponowanych

instalacji ścieżki zdrowia

