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Formularz zgloszeniowy proj ekt6rv
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do zrealizowanict w t'atnach Budzetu Obywatelskiego fu.{iasta Lub L

oc(a.
Narwa pro.iektu:

Lokalizacja
projektu:

Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstav"owej
ru' 1 im, ks, Jana Twardowskiep;o w Lubartowie
ul. Legion6w 3,21-100 Lubart6w,
dzialkanr 810/2,815/1, 815/3; obrgb ewid. 7, Sr6dmie6cie
P o d,t taw c)w e

,

dane z gl aszai qce so pr oi e ia' :

Imie i nanvisko:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu;

e-mail:

Imie i nazv,isko:
Adres zantie,szkania;

Imie i naauisko:
Adres zamie,szkania:
Opis

projektu:

(czegodoq,czy projekt, szacox,ane kostq,gl6'*ne zaloienia i dzialania,

hdre bqdq podjgte dojego realizacji, cele projektu, adresaci projektu

Projekt doty'czy remontu Miasteczka Ruchu Drogowego o powierzchni 908,5 fi2
zlokalizowaltego na terenie Szkoly Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
w Lubarlowie.
jedynv tego typu obiekt w mieScie. Sluzy uczniom lubartowskich szk6l jako miejsce,
w kt6rym odbywa sig coroczny Powiatowy Konkurs ,,Bezpieczefstwo Ruchu Drogowego".
Uczniowie szkoi podstawowych miasta Lubart6w co roku zdajq na nim egzaminy na kartq
rowerow4. Odbywajq sig na nim lekcje praktyczne przedmiotu technika, podczas kt6rych
uczniowie ucz4 sig w bezpiecznych warunkach poruszania sig rowerami zgodnie z przepisami
Jest to

ruchu drogowego.
Stan nawierzchni co roku sig pogarsza

i wymaga remontu, aby moZna bylo z niego korzystai

bezpiecznie i w petni efektywnie.

Projekt zaklada dzialarua w zaklesie: usunigcie nawierzchni asfaltowej, przygotowanie
nawierzchni i wylo2enie jej kostk4 brukow4, namalowanie pas6w tuchu, odmalowanie
istniej4cych znakow drogowych, renowacjE sygnalizacji Swietlnej, zakup
na rowery w bezpoSrednim s4siedztwie placu,
Przewidywany korszt: 146370
Uzasadnienie proiektu :

i

montaz stojakow

zL

uzasadnii

Realizacja projektu Renorvacja Miasteczka Ruchu Drogov,ego przy Szkole Podstrwov'ei nr l
int. ks. Jana Twardou,skiego ,,p Lubartov,ie przyniesie korzySci mieszkaflcom Lubarlowa,
Dzieci i mlodziez bqdq mogly uczyd siE w praktyce bezpiecznegc', potuszania sig r,cwerami, co
wplynie na ich umiejgtnoSci, podniesie bezpieczeristwo ruchu drogowego w mieScie i wpiynie

nazmnie.isz:enieliczbyniebezpiecznychzdarzeiZuZytko
.Nepqa,l.e

?,dn-.{+-

t-1',u

{.- SJ. r-r.,!.*'u".nrz

lzc

drogowym. Miasteczko Ruchu Drog(@,
kt6ri--b.rp,rr"ri. bgdq
cwicz'rdjazdg rowerami uczniowie wszystkich szk6i miejskich podczas tetcii
tectrniti,
"]?8li
obiekt bgdzie tez og6lnodostgpny dla wszysikich mieszkaric6w miaita
w godzinach 6,00Bgdzie miejscem, odbywania sig corocznego Powiatowego Konkursu-Bezpieczeristwo
?2'00'
Drogowego, w ktorym udzial.bi.orq wszystkie lubartowskie szkoly podstawowe,
lu..h.,
Lekcje prowadzone na miasteczku zwigkszq jako56 nauczania szk6l
miasta Lubart6w, dajqc
uczniom mozliwoS6 uczenia sig poprzez dzialanie i praktycznego wykorzystznia
zdobytej

wiedzy.
Og6lnodostgpnoSd i moZliwoSi korzystania z miaste czka dlawszystkich
mieszkaric6w miasta
ptzyc.zyni sig do promocji_zdrowego trybu zycia aktyvrnego
spEdzania wolnego czasu
naj mlodszycli mieszkafrc6d," ffii?ista.

i

uodqtkowe nieobou'iqzkowe zalqczniki (moina dolqczyt aotcttmentacig pomocnq przy
opiniowaniu,orojektu: kosztorys szacunkov,y, clokumentacjg technicrnq, *opg lub sz'kic
sytuqcyjny, zdjgcia, lub inne materiqly;
l. kosztorys l.,rojehu
kt koncepc'vi,
Oiv,iadczenia
2^' Oiwiadczlm, 2e podane w
formularzu informacje sq zgodne z aloualnym stqnem prau,nym i
Data i podpis z,glaszajqcego projekt;
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7.

Zal4cznik

nr 7 do projektu

Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole
Podstawowr;j nr 1 im. ks. Jana Trvardowskiego w Lubartowie - kosztorys
1, Wyr6wnanie

2.

lubr zdarcie

istniejqcej nawierzchni

Przygotowanie podlo2a pod poio2enie kostki

-

25000 zl brutto

-402lbrutto lrnZx908,5m2 = 36340

zt brutto

3, Zakup kostkibrukowej-40 zl brutto lmzx908,5m2 = 36340 zt brutto

4.

Utozenie kostki

5'

Odmalowa nie znak6w drogowych i pomalowanie oznaczed poziomych

6.

Renowacja, sygn;alizacji $wietlnej

7.

Zakup

-

40000 zt brutto

-

-

30OO zl

brutto

4000 zt brutto

imonta2:l stojakdw rowerowych 10-stanowiskowych -84521bruttox2szt. = 1690 zl lrrutto
t qcznie: 1,46370 zt brutto
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Zalclczniknr 2 do proiekttt ,,Renov,acja Miasteczka Ruchtt Drogou,ego przy Sikole Podstayvowej nr
irtt l<s. Jana Ttvardotvskiego v, Lttbartotyie" - PROJEKT KONCEPCYJNY
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(dla osohyzglarzaiacei nroiekt w ramach Bud2etu Obywatetskiego Miasta Lubartdw)
W zwi4zku z

i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oohrony os6b fizycznych w zwi4zku
zprze&varuaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektyvry 95l46lwB (ogolne roz,poruqdzenia o ochronie danych ,,RODO,,;,
informujemT' o zasadach przetwarzaruaPanilPana danych osobowych omzo przysfugujqcych
Pani/Panu plawach z tym zwiqzarry ch.
realizacjq, wymog6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego

1. Administratorem

Pani/Pana danych osobowych przetwaruwtych w lJrzgdzie Miasta
Lubart6w jest: Burmistrz IVliasta Lubart6w, z siedzibq WZy ul. Jana Pawla II 12,
21-100 Lubart6w.

2.

JeSli ma Pani/Pan pytania dotycz4ce sposobu

i

zakresu przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych w zakresie dzialania Urzgdu Miasta Lubart6w, a takZe
przysluguj4cych Pani/Panu uprawniefi, moZe sig Pani./Pan skontaktowai
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzgdzie za pomoc? adresu

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq w celu przeprowadzenia konsultacji
spolecznych w ramach BudZetu Obywatelskiego Miasta Lubartow.

4.

PaniiPana dane osobowe przetwarzane s4 na podstawie afi. 5a ust. 7
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym.

5.

Odbircrcami Pani/Pana danych osobowych bEd4 podmioty upowaznione na podstawie
przepis6w prawa. Dodatkowo dane te mogq byi dostgpne dla uslugodawc6w
wykonuj4cych zadania na zlecenie Administratora w ramach Swiadczenia uslug
serwisu, rozwoju i utrzymania serwis6w informatycznych.

6.

Przystuguj4 Pani/Panu z wyj4tkami zastrzelonymi przepisami prawa, nastgpuj4ce
uprawnieniar prawo dostgpu do treSci swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia, jak r6wnie2 prawo do ograniczenia ich przeFvtarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwaruania PaniiPana danych osobowych.

7,

Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania
danych osobowych bgdzie skutkowal brakiem moZliwoSci zgloszenia projektu
w ramach Bud2etu Obywatelskiego Miasta Lubart6w.

pkt

I

ustawy

przypadku uznania, i2 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu

8. W

nadzorczego, kt6rym w Pols0e jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe

bgdq przetwarzane,ptzez okres niezbgdny do realizacji celu
przetwarzania wskazanych . w pkt 3, lecz nie kr6cej niz okes wskazany
w przepisach o archiwizacjitj. w jednolitprzeczowym wykazie akt organ6w gminy.

10. Pani/Pana dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany oraz profilowane.

KL AU 2',ULA INIF'ORMAC YJNA O PRZETWARZAN IU DANYCH O S OB OWYCH
(dla osobv ponieraiacei proiel{[w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w)

W zwiqzku z realizitcjq wymog6w RozporzqdzeniaPailamentu Europejskiego i Rad./ (UE)
20161679 z dnra 27 kwietnia 2016 r. w sprarvie ochrony os6b fizycznych w z,wlpzku
z przelwarza.niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepll,vru takich Janyr:h oraz

uchylenia clyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporzqdzenia o ochrLcnie danych
,,RC)DO"),
informujem';' o zasaclach przetwauania Pani/Pana danych osobowych oraz o przyslugujqcych
Pani/Panu prawach z. tym zwi1zanych.

1. Adnrinistratorem Pani/Pana
Lr-rbeLrt6w

danych osobowych przetwarzanych

w

UrzE,Czie Miasta

jest: Burmistrz Miasta Lubart6w, z siedzibE przy ul. Jana Pawla lI 12,

21-100 Lubart6w.

2.

JeSli ma Pani/Pan pytania dotycz4ce sposobu i zakresu przetwarzania Parri/Pana
danyr:h osobowych w zakresie dzialania Urzgdu Miasta Lubart6vy, a tal(ze
przys,luguj4cvch Pani/Panu uprawniefi, moze sig Pani/Pan skontalitowai
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzgdzie za pomocg adresu

3.

Panir'Pana dane osobowe przetwarzane bqd4
zloZ<:'nych

w celu weryfikacji formalnej proiektow
w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w.

4.

PaniiPana dane osobowe przetwarzane sQ na podstawie arI. 5a ust. 7 pl<t
z dniit 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 podmioty upowaznione na podstawie
przellis6w prawa. Dodatkowo dane te mog4 byc dostgpne dla usiugodawc6w
wykonuj4cych zadania na zlecenie Administratora w ramach Swiadc:zenia ushrg
serwi su, rozwoj u i utrzymania serwi s6u, informaty czny ch.

6.

Przyr,;luguj4 Pani/Panu z wyj4tkami zastzelonymi przepisami prawa, nastqpuj4ce
uprarvnienia: prawo dostEpu do tresci swoich danych osobowych, prawo ,1o ich
sprostowania, usunigcia, jak r6wnieZ prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7.

Poda.nie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania
dany,;h osobowych bgdzie skutkowat brakiem mozliwoSci udzielen.ia poparcia
projektowi skladanemu w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart(iw.

I

ustawy

p,rzypadku uznania, i2 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowl'ch narusza
przepisy RODO, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu

8. W

nadz,crcz,ego, ktorym

9.

w Polsce jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe bgdq przetwarzane, przez okres niezbqdny do realizacji celu
przetlwarzani,a wskazanych w pkt 3, Iecz nie krocej ntZ okes wslkazany'
w pr:zepisach o archiwizacjitl. w jednolitymrzeczorym wykazie akt orgarr6w gminy.

10. Pani/Pana dane nie bgd4 przelwarzane

w spos6b zautomatyzowany oraz pr,rfilowane.

