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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartow -

Lokalizacja projektu: Stefana Batorego JI
(adfes, nr działki) działki nr: 62/8, 63/8, 64/13, 65/11, 66/11, 67/11, 68/11, 69/17, ,! /' I,'

70111,71/11,7511,72/10,74/10,128/10,76/8,77/9, 78/9, 79/21, t
l
l/ Al/ii

79/22, 80/11, 82/6, 83/12 (I/II I ',I '

f-----t-----::---r--=-=-~~:.;-:,-.::~~.:.:=~~~~==_------_j, 11,t/"
\

?c!:1:f:;,~,ep~~~t, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będq podjęte dojego realizacji, cełe projektu, adresaciprojektu
ito.

I ;.

Budowa ~ydzielonego oświetlenia drogowego przy ulicy Stefana Batorego w Lubartowie,
Wykonanie doziemnej linii kablowej na odcinku ok. 400 m, Ustawienie 14 słupów
OŚwietletiOWYCh.montaż 14 opraw typu LED na wysięgnikach.

I

Uzasadnfenie projektu:
nale uzasa nić otrzeb realizac 'i ro 'ektu, 'aki roblem rozwi te, komu b dzie siu' ,d/acze o należ o zrealizować i ,

Ulica stet,'ana Batorego jest ulicą zamieszkałą przez wielu mieszkańców, jest ulicą bez
utwardzo ej nawierzchni, co porą wieczorową utrudnia poruszanie się mieszkańcom,
jednocze nie zagraża bezpieczeństwu. Panujqce ciemności są pokusą dla potencjalnych
włamywaczy co w ostatnim okresie potwierdziło się takimi zdarzeniami, Mieszkańcami tej
ulicy są tłode rodziny posiadające dzieci, które okresach jesieni i zimy często porą
wieczorową wracają z zajęć pozalekcyjnych. Panujqca na ulicy ciemność powoduje u

I
powracających dzieci lęk. Zwracamy się z prośbą o wykonanie oświetlenia ulicznego wI

ramach Budżetu Obywatelskiego lvJiasta Lubartów, aby pozbawić mieszkańców ulicy Stefana
I

Batoregoww utrudnień i zagrożeń.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
oPiniowafiu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
l, szaco1any koszt inwestycji 70000 zł,
2, , .

I Oświadczenia



2. Oświqdczam, że podane wformularzu informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym
(fg/gj;_cz1:lym.

Data ipodpis zgłaszającego projekt:
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