ZGŁOSZONY PROJEKT:
Nazwa projektu: Remont chodnika i przyległych miejsc postojowych na trasie drogi do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej
Górze wzdłuż ul. Wyspiańskiego do ogrodzenia szkoły w granicach działek miejskich
Numer projektu: 12
Typ projektu: TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )
Lokalizacja projektu - dokładny adres: Chodnik prowadzący do Szkoły Podstawowej nr 10 od ulicy Głowackiego
Lokalizacja projektu - numer geodezyjny działki: Działa nr 11/3, AM 1, obręb 41; Działa nr 11/13, AM 1, obręb 41
Skrócony opis projektu:
Remont chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Wyspiańskiego na trasie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10 w
Jeleniej Górze wraz z robotami towarzyszącymi: 1. Rozbiórka krawężników drogowych, obrzeży betonowych, nawierzchni
betonowej chodnika oraz nawierzchni betonowej miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wyspiańskiego w granicach działek
miejskich nr 11/3 i 11/13. 2. Wykonanie nawierzchni chodnika i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 3.
Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ulicy po wykonaniu miejsc postojowych wzdłuż krawężnika najazdowego.

Pełny opis projektu:
Projekt dotyczy remontu - rozbiórki zniszczonych nawierzchni betonowych chodnika i miejsc postojowych (zatoki parkingowej)
wzdłuż ulicy Wyspiańskiego na trasie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w granicach działek nr 11/3 i 11/13
oraz wykonania nowych nawierzchni chodnika i miejsc postojowych (w ilości 23 sztuk) z kostki brukowej betonowej.
Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa na trasie dojścia dzieci do szkoły. Planowane
miejsca postojowe będą służyły rodzicom w czasie dotworzenia i odbierania dzieci ze szkoły. W pozostałym okresie czasu będą
korzystali mieszkańcy mieszkańcy okolicznych budynków mieszkalnych.

3. KOSZTY SKŁADOWE PROJEKTU:
opis

koszt brutto zł

1. Remont chodnika

44 654.49 zł

2. Wjazd pod budynek Wyspiańskiego 32 (stanowiący integralną część traktu pieszego o szkoły)

19 824.41 zł

3. Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż chodnika

122 185.54 zł
ŁĄCZNIE:

186 664.44 zł

4. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI:
opis
Mapka Poglądowa - Wyspiańskiego.pdf

typ, wielkość
application/pdf | 1226644

Zdjęcie 1.jpg

image/jpeg | 4444840

Zdjęcie 2.jpg

image/jpeg | 4450240

Zdjęcie 3.jpg

image/jpeg | 3862509

Zdjęcie 4.jpg

image/jpeg | 5303926

[ 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
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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: PAPIEROWA
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.

