Urz~d Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

14164. 15.DKP
Wpłyneło dn.25-11-2015
Przyjeto przez:
Katarzyna Gruba

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~I
OlSFOlOlAgOlP

do zrealizowania

Formularz zgłoszeniowy projektów
w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta Lubartów

Wykonanie zjazdów i dojść do posesji przy ul. Północnej
w Lubartowie I dofinansowanie projektu kompleksowego remontu
ulicy Północnej w Lubartowie
ul. Północna os. Kopernika w Lubartowie - Pas miejski od strony
północnej - własność UM Lubartów
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Nazwa projektu:

Lokalizacja

Załącznik n; 2
do uchwały Nr IX/51/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 lipca 2015 roku.
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Wykonanie zjazdów i dojść do posesji od strony północnej ulicy.
Koszt szacunkowy projektu ok. 150.000,00 zł.
Założenia:
Wykonanie - 28 zjazdów i dojść o wymiarach szer. 5mb x dł. 5,5 mb, poprzez: położenie
kostki brukowej, ograniczenie kostki brukowej obrzeżem betonowym, wbudowanie
krawężnika betonowego od strony jezdni.
Rozbiórka - ł 5 zjazdów i dojść
Wyszczególnione koszty główne obejmują wszelkie koszty wchodzące w zakres
kompleksowego wykonania danych robót.
Koszty główne:
-- położenie kostki brukowej
- 770 m2 x 110 zł/m2 = 84.700,00 zł
-- wbudowanie krawężnika
- 150 m2 x 50 zł/m2 = 7.500,00 zł
~ ograniczenie obrzeżem betonowym - 310 1112x 25 zł/m2 = 7750,00 zł
~ rozbiórka 15 zjazdów i dojść
- 385 m2 x 10 zł/m2 = 3.850,00 zł
Iw tym wywóz gruzul
~ inne koszty
= 20.000,00 zł
~ Iwynikające ze szczegółowego kosztorysu robótl
=

123.800,00 zł

Podatek VAT 23%

= 28.474,00 zł

Ogółem:

= 152.274,00 zł

Dane do opisu projektu zostały skonsultowane

z Wydziałem Infrastruktury UM Lubartów.
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Celem projekt II jest odciążenie finansowe kompleksowego
remontu ulicy Połnocnej
a w związku z tym przyspieszenie
tego przedsięwzięcia
ze względu na ustawiczne podtapianie
ulicy i przylegajqcych do niej posesji przez wody opadowe.
Wykonanie zjazdów i dojsć do posesji oraz wymiana krawężników w znacznym stopniu
zatrzyma wdzieranie się wody opadowej na posesje.
Brak kanałów burzowych na tak długiej ulicy, droga z nachyleniem do ul. Kopernika,
sąsiedztwo siedmiu ulic, również z nachyleniem do ulicy Połnocnej, powoduje spadek wody
burzowej od konca ulicy Połnocnej przez całą jej długosć, a od strony miasta od siedmiu ulic
sąsiednich - wylotu ••tych na ul. Połnocnq, w stopniu powodujqcym zatapianie ulicy.
Z uwagi na nierówną nawierzchnię drogi, woda z opadów uniemożliwia normalne
korzystanie z ulicy i chodnika, ponieważ fontanny wyrzucanej wody spod kól pojazdów
oblewajq przechodniów, a my mteszkancy musimy pilnować naszych posesji przedjej
nadmierną ilosciq.
Urzqd Miasta na nasze prosby z dnia J8.06.20 J 2 r., przyjął etapową koncepcję trudnego
finansowo remontu. I tak: w 20 J 3 l: - wykonano projekt chodnika po stronie południowej
ulicy, w 20!-l,: - wykonano chodnik, następnie dnia 07. JO.20J5 r » skierowalistny ponownie
IJf'O.\;hl/o realizację następnego etapu. Z informacji otrzymanej z UM Lubartow na rok 20 J 6
zaplanowano wykonanie projektu i kosztorysu kompleksowego
remontu ulicy. •
Zgłoszony projekt będzie służy/nie tylko mieszkał/com ulicy Połnocnej, ale również
mieszkał/com ulic sąsiednich jak też innym użytkownikom drogi głównej łączącej osiedle
z obwodnica miasta, ponieważ przyspieszy realizację remontu kompleksowego
ulicy.

Dodatkowe nieobowiqzkowe
zalqczniki (można dołqczyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
J. Lista Mieszkancow Miasta Lubartow popierajqcych projekt.
2. Lista Mieszkancow ul. Polnocnej w Lubartowie potwierdzajqcych
3. Pismo Straży Pożarnej w Luhartowie.
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