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Formularz zgłoszeniowy projektów

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lut-

Nazwa projektu: Przebudowa fontanny przy ulicy Rynek I
Lokalizacja projektu:

(adres, nr działki) ulica Rynek I w Lubartowie, działka nr 195/2 obr. 7

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:

r-=-- ------

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci projektu
itp.)

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy istniejącej fontanny zlokalizowanej na placu w
centrum miasta przy ulicy Rynek l Projekt przewiduje rozebranie istniejącej fontanny, a w jej
miejsce wykonanie podświetlanej fontanny z dyszami umieszczonymi na poziomie bruku. Celem
projektu jest poprawa estetyki głównego placu w mieście. Adresatami projektu są wszyscy
mieszkańcy miasta jak również osoby odwiedzające Lubartów. Szacunkowe koszty projektu
wynoszą ok 150 000 zł.

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

Ulica Rynek I stanowi główny ciąg komunikacyjny w mieście Lubartów. Każdego dnia
przejeżdża nią kilkanaście tysięcy pojazdów, a przez plac obokfontanny przechodzą tysiące
osób. Zlokalizowane są tu również główne przystanki oraz parkingi w mieście. W centrum
miasta zlokalizowanych jest również wiele instytucji publicznych, a przedmiotowy plac jest
"sercem" naszego miasta. Nowoczesna podświetlana fontanna niewątpliwie dodała by temu
miejscu uroku zarówno w dzieńjak i w nocy oraz znacząco poprawiłaby estetykę tego miejsca.
Istniejącafontanna od samego początku nie zachwycała swojąformą i w opinii wielu
mieszkańców zamiast być ozdobą tego miejsca po prostu szpeci. Jej stan techniczny w chwili
obecnej również pozostawia wiele do życzenia. We wszystkich miastach gdzie pojawiły się
podobne obiekty cieszą się one dużą popularnością wśród lokalnej społeczności, a mieszkańcy
są z nich dumni i chętnie je odwiedzają.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Mapa sytuacyjna
2. Zdjęcie istniejącejfontanny i przykładowe zdjęcia proponowanych rozwiązań

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

mailto:jsztejnbis@paradyz.com.pl


Data i podpis zgłaszajqcego projekt:

L. Imi i nazwisko D .J

Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibq w Lubartowie,
ul. Jana Pawła II 12.
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