
ń0" 3C4łł,ą8,ŁOg

Budżet Obywatelski Miasta Lubartów
Ędycia 2a22

Tytuł pro|ektu Utwardzenie terenu przed cmentaruem komunalnym przy ul. Gazowejw Lubartowie

Data zlożenla 23 czerwca2021 20:18 
Urztd Miastą LubartóuJr. J.na Palta II 1ż

Autor proiektu

lmię i nazwisko Anna Banaszek

Kontakt tel.: I e-mai!:

Skrocony opis
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Szczególowy opis
projektu

Poszczególne elementy

kosztow

Czy autor projektow

projektu jest pelnoletni?

Lokatizacja projektu

Miejsce reallzacji Cmentarz komunalny, Lubartów ul. Gazowa, Działka nr 12112, obręb NOWOOWÓn
proJektu B.M.LU BAHTÓW, identyfi kator 060807_2.0 025.AR_4.1 21 t2

Koszty

Szacunkowy koszt 195 976 zł
realizacji
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uzasadnienie

Przedmiotem projektu jest utwardzenie kostką brukową części terenu o powierzchni
560m2 (35x'l6m) przed cmentarzem komunalnym w Lubartowie przy ul. Gazowej według
załączonego planu sytuacyjnego,

Obecnie teren przed cmentarzem komunalnym w Lubartowie jest nieutwardzony. Utrudnia
to korzystanie z cmentarza mieszkańcom jak i handlowcom w szczególności w okresie
Świąt. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów nie zabrania
utwardzenia terenu. Jednocześnie utwardzenie terenu nie wymaga pozwolenia na buóowę,
Niniejszy projekt dotyczy utwardzenia terenu o wymiarach 35xl6m (560m2) kostką "' ,

brukową o wysokości 6cm. Utwardzenie ma byó zlokalizowane wzdłuż północnej strony
drogi dojazdowej do bramy głównej i możliwie przylegać do wschodniej granicy cmentarza
wy znaczonej og rodzen i em (patrz załączony pl an sytuacyj ny). zakładana wytrzymałość
utwardzenia pozwala na sporadyczny przejazd samochodu o dopuszczalnej masie
całkowitejdo 3,5t. Zadanaw projekcie powierzchnia została ustalona na podstawie
maksymalnej ceny wykonania 1m2 utwardzenia terenu wskazanej w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe wskazywało większą powierzchnię z uwagi na
mylnie założonącenę wykonania na poziomie 170zł brutto.

1 Dokumentacja (wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych.
Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)

10000zł

2 Ułożenie kostki brukowej 6cm na powierzchni 560m2.Wartośc
obejmuje koszt materiału, stabilizacii gruntu wraz z przygotowaniem

oraz robót brukarskich. Wartośc wyliczonaprzy założonej cenie
270złlm2.

185 976 zł

Tak



Wykaz zatącznikow dolączonych do pro|ektu

Llsta poparcia Tak

Zapytanle oteńowe Tak
dotyczące realizac|i

Projektu

bo_2021_plac_przed-cm-komunalny-plan-sytuacyjny.pdf (Plan sytuacyjny utwardzenie'' 
terenu przed cmentarzem komunalnym przy ul, Gazowejw Lubańowie)


