ZGŁOSZONY PROJEKT:
Nazwa projektu: Chodnik między ulicą Cieplicką a ulicą Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Jeleniej Górze - Sobieszowie
Numer projektu: 2
Typ projektu: TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )
Lokalizacja projektu - dokładny adres: ul. Cieplicka 196, ul. Przerwy-Tetmajera 5, 58-570 Jelenia Góra
Lokalizacja projektu - numer geodezyjny działki: 18/3
Skrócony opis projektu:
Inwestycja polegać będzie na budowę chodnika między ulicą Cieplicką a Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Jeleniej Górze Sobieszowie

Pełny opis projektu:
Budowa chodnika o długości 130 metrów zapewnieni bezpieczną i wygodną komunikację oraz w znacznym stopniu poprawi
komfort życia mieszkańców i turystów. Poprawi się również dojazd do pobliskich singiel tracków. Obecnie mieszkańcy skarżą
się, że między jezdnią a ich posesjami jest kilkudziesięciometrowy nieutwardzony przedept, który po roztopach i deszczach
staje się błotnistą kałużą, po której nie da się przejść. Sytuacja jest szczególnie uciążliwa w okresie jesienno-zimowym. W
takich warunkach mieszkańcy pokonują drogę do pracy, do sklepu, do kościoła a dzieci do szkoły.

3. KOSZTY SKŁADOWE PROJEKTU:
opis

koszt brutto zł

1. Budowa chodnika o długości 130 metrów - cena dla standardowej nawierzchni z kostki
betonowej (1 m2 - 400zł)

52 000.00 zł
ŁĄCZNIE:

52 000.00 zł

4. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI:
opis

typ, wielkość

mapa z propozycją poprowadzenia chodnika.jpg
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przedept Tetmajera_1.jpg
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przedept Tetmajera_2.jpg

image/jpeg | 539219

[ X ] Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Miasta Jelenia Góra, ww. materiałów, posiadam prawa
pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub na stronie
jeleniagora.pl. Publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do
utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, w tym opracowanie i modyfikację, ww.
materiałów w celu publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleleniagora.pl. W przypadku wystąpienia osób
trzecich przeciwko Miastu Jelenia Góra lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony jbo.jeleniagora.pl lub
jeleniagora.pl z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją ww.
materiałów na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia
wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Jelenia Góra lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie
stron jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl poniosły..

5. LISTA POPARCIA: ELEKTRONICZNA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6. WYMAGANE ZGODY:
[ X ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury
Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, w tym publikacji wniosku na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub
jeleniagora.pl.

