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OI~COlOl T n.TOFormularz zgłoszeniowy projektów

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Projekt poprawi płynność komunikacji w tej części miasta. Rozwiąże i ureguluje problem z
miejscami postojowymi w tej części miasta. Poprawi także bezpieczeństwo poruszania się po
chodnikach. Projekt służyć będzie mieszkańcom Lubartowa, ale także mieszkańcom
dowożącym dzieci do miejskich i powiatowych szkół oraz mieszkańcom okolicznych osiedli.
Przy ul. l-go Maja wyremontowano wyłącznie fragment nawierzchni znajdujący się wzdłuż
Szkoły Podstawowej nr 3. Uzasadnieniem dla tamtego remontu był m. in. zły stan
nawierzchni. Zaznaczyć należy, że pozostała część ul. l-go Maja aktualnie ma dokładnie taki
sam stan nawierzchni, jak wyremontowany fragment, ale przed remontem. Inaczej mówiąc

'. zarówno ulica, 'ak i chodniki w ma a' ilne o remontu.
Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:

1. Kosztorys szacunkowy
2. Szkic s tuac 'n .

Nazwa ro 'ektu:
Lokalizacja projektu:

(adres, nr działki)
Działka nr 215 (od skrzyżowania z ul. Cicha w stronę południową

300m.b.

Imi i nazwisko:
Adres zamieszkania:

Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projeki, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci

roiektu i .

Projekt dotyczy remontu nawierzchni drogi o nawierzchni asfaltowej przez wykonanie
warstwy wyrównawczej asfaltowej o grubości 2,5 cm. oraz warstwy ścieralnej asfaltowej o
grubości 3 cm na odcinku 300 mb. i szerokości 8 mb.
Dodatkowo na wyremontowanej drodze zostanie zmieniona organizacja ruchu oraz zostaną
wyznaczone miejsca postojowe równolegle po stronie budynków wielorodzinnych. Miejsca
postojowe wyznaczone zostaną poprzez malowanie linii separacyjnych.
Projekt zakłada także remont chodników po obu stronach remontowanej jezdni. W skład
remontu wchodzi wymiana krawężnika, obrzeża, wykonanie nowej podbudowy oraz
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubości 6 cm.
Szacowane koszty przedsięwzięcia to 400 tys. zł brutto.
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę układu
komunikacyjnego projektowanego odcinka.
Adresatami projektu są mieszkańcy Lubartowa, ale także mieszkańcy dowożący dzieci do
mie 'skich. i owiatow ch szkół.

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

a czn m.
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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Zał. nr 1.

KOSZTORYSSZACUNKOWY

1. Nawierzchnia: warstwa wyrównawcza 2,5 cm. + 3 cm warstwa ścieralna - 130 tys. zł brutto

2. Ciągi piesze - 240 tys. zł. brutto

3. Dokumentacja: 15 tys. zł brutto

4. Zamiana organizacji ruchu i wydzielenie miejsc postojowych - 15 tys. zł.

Suma: 400 tys. zł.
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