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Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Sosnowca
Nr 213 z dnia 23.03.2018r.

FoRMULARz ZGŁoszENlA ZADANlA oo euożetu oByWATELsKlEGo
W RAMAcH suożeru MlAsTA sosNowcA NA 2019 RoK*

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**pr,edstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec 2mianie w zaleźnoŚci od ostatecżnego zakresu inwestYcji
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Marzena Rychel

Strefa Konsultacyjna:

l szkolna (liczba uczniów..,,.,,.,.,.,....,. ) l przedszkolna (liczba przedszkolaków.."""""""",}

ffi tok.ln. Strefa Konsultacyjna NIWKA BOBREK

Budowa chodnika i nałożenie warstwy asfaltu na drogę

w Sosnowcu przy ul. MĘńskiej (dojazd od ulicy Szybowej
numerami 10-12 do ul.

Nazwa zadania
(max do 80 znaków)

Sosnowiec, ul. MĘńska od numeru 1i32 do numeru 48

N u mery działek: L67 6, L984, 1986, 1988, 2225, 2Z2L

tJlica to numery działek (w załqczeniu mapki

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr działki)

Szacu nkowy koszt realizacji zadania**

Budowa chodnika przy ul. Młyńskiej i nałożenie warstwy
asfaltu na obecny, szkodliwy dla zdrowia ludzi, zwierząt

i środowiska destrukt (długość -230m}.

Po ponad 50 latach użytkowania przeż mieszkańców ulica

jest nadal bez wydzielonej strefy pieszego, a za nawierzchnię

służy destrukt.
Codziennie mieszkańcy ulicy i okolic dojeżdżają nią do pracy

i szkół własnym transportem lub idą do najbliższego

przystanku autobusowego przy ul. Szybowej.

Brak oznakowania drogowego nie zabezpiecza mieszkańców

i użytkowników pieszych przed poruszającymi się z dużą

pręd kością samochodów.
Jakość drogi stanowi zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców

i użytkowników.
Obecna nawierzchnia z destruktu asfaltowego może być

odpadem niebezpiecznym z uwagi na zawartość w nim smoły

i brak solidnego utwardzenia.
Korzystanie z drogijest szczególnie uciążliwe w okresach bez

opadów atmosferycznych, kiedy nad drogą kłębi się kurz

cząsteczek tej nawierzchnL

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie doĘczy (max, fi00 znaków)

OPywatelski
W SosnoWfl];
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lmię inazwisko
zEłaszaiacego zadanie

210 000,00 zł


