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FoRMULARZ zGŁoszENlA zADANlA oo guożeru oByWATELsK!EGo
W RAMAcH euożrru MlAsTA sosNowcA NA 2019 RoK*

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależnoŚci od ostatecznego zakresu inwestYcji

l. lnformacje o

lmię i nazwisko
zgłaszającego zadanie J € n2 f /z rf ilPi ł!/s /{' /

5trefa Konsultacyjna;

! szkolna (liczba uczniów...,, ., . . .) ! przedszkolna (liczba przedszkolaków..,........"""")

[l Lokalna Strefa Konsultacyjna NR lV - ŚRODULA
Nazwa zadania

(max do B0 znaków)
BuLwAR cZARNEJ pRzEMszy run śnoou1-1 - j|7

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulico, nr działki)

sosNowlEc śnooun (śRoDuLKA); oD utlCy RvBNEJ, wzDŁuz
BRzEGu cZARNEJ pRzEMszy, w cónę JEJ BIEGU NA oDLEGŁość rnxą
NA lLE pozwol4 śRoorl FlNANsoWE pRzEZNAcZoNE NA To ZADANlE

Szacunkowy koszt realizacji zadania** 332.830 zŁ

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max. 1000 znoków)

BUDOWA DWUK|ERUNKOWEJ DROGl ROWEROWEJ ORAZ ALEJK| DLA
plEszycH NA oDclNKU oD Ullcy RyBNEJ, wzotuż BRZEGU cZARNEJ
pRzEMszy, w eónĘ JEJ BIEGU NA oDLEGŁość rnr4 NA lLE pozwolĄ
śnoorl FlNANsoWE pRZEzNAczoNE NA To ZADANlE

WYKONANlE:

-DROGA ROWEROWA WYKONANA Z MASY B|TUM|CZNEJ BARW|ONEJ

NA KOLOR CZERWONY
-ALEJKA DLA PlESZYCH WYKONANA Z ASFALTU W KOLORZE CZARNYM
- w MlEJscAcH GDzlE BĘDzIE To wLKo rvlożllwr DRoGA
RowERowA powlNNA eyć oostpnRoWANA oD clĄGU plEszEGo

PAsEM zlELENl
- szERoKość clĄGu plEszEGo oRAz szERorość owur!ERuNKowEJ
DRoGl RoWERoWEJ zGoDNA Z oBoWlĄZUJAcYMl PRZEP|SAMl LUB

WlĘKszA

ZADANlE NlE PRzEWlDUJE BUDoWY MAŁEJ lNFRASTRUKTURY l

ośwlettrruln W RAMAcH śnoorów suoźrru oBywATEtsKlEGo.

TE MoGĄ, A NAwET powlNNy syć zRrnLlzoWANE z lNNycH
śnoorów lw czAslE DoGoDNyM Do lcH pRzEpRowADzENlA LEcz

NlEzWlĄzNYM l NlE WPŁYWAJĄCYM NEGATYWNIE NA cZAs
REALIZACJl ZADANlA ZGŁOSZONEGO OO eUPŻPTU OBYWATELSKIEGO


