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Tytuł projektu Równe chodniki to bezpieczeństwo !

Data złożenia 24 maja 2021 12:40

Uzasadnienie
Skrócony opis Projekt ma za zadanie remont na terenie dzielnicy Gołonóg i  zabudowę około 11 700 m2

powierzchni chodników które wymagają pilnych remontów oraz bezpiecznych dojść
do miejsc ważnych np.(park Podlesie, tor przeszkód dla psów oraz kompleksu leśnego)
oraz placówek handlowych i usługowych, dzieci do Szkoły, Przedszkola oraz placówek
Zdrowia .

Cel oraz opis realizacji
projektu

Projekt zakłada remont chodników na które już w przeszłości były składane wnioski
do DBP lecz ze względu na ograniczenia finansowe nie mogły być realizowane. Są
to propozycje które odnoszą się do odcinków chodników gdzie można również wykorzystać
jej szerokość na ścieżkę rowerową w określonej kwocie można wykonać około 12 tyś
metrów 2 chodnika . Projekt nie określa szerokości która zostanie określona wg. potrzeb
przez projektanta lub odcinki zostaną odtworzone wg. starego chodnika .Celem projektu
jest dostosowanie tych przejść zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa oraz
powinny być dostosowane zarówno dla matek z wózkami jak również dla
niepełnosprawnych .

Uzasadnienie realizacji
projektu

Projekt zakłada budowę i remont chodników w sąsiadujących z sobą dzielnicach
tj..Podlesie, Manhattan, Górka Gołonoska, Stary Gołonóg, Gołonóg oraz Osiedle
Kasprzaka. Wykonanie wskazanych chodników podniesie bezpieczeństwo pieszych oraz
osobom z niepełnosprawnościami oraz matkom z wózkami jak również dojścia do miejsc
atrakcyjnych Jak Parka Podlesie czy Górka Gołonoska.

Lokalizacja projektu
Miejsce realizacji

projektu
Projekt częściowo możliwy do realizacji - /patrz zakładka weryfikacja/. Mapa przedstawia
zaproponowane do zrealizowania chodniki.

Koszty
Szacunkowy koszt

realizacji
4 700 000 zł

Koszt po weryfikacji 2 200 000 zł

Poszczególne elementy
kosztów

1 Szacunkowy koszt remontu chodników wg. projektu ( 4700000 4 500 000 zł

2 Wykonanie projektów tych fragmentów chodników 200 000 zł

Wykaz załącznikow dołączonych do projektu
Lista poparcia Tak

Czy teren jest
własnością Gminy lub

Skarbu Państwa?

Tak



Skan zgody podmiotu
posiadającego tytuł

prawny do
nieruchomości

Nie

Pozostałe rowne-chodnikilokalizacja-autora-projektu.jpg (Lokalizacja chodników zaproponowana
przez Autora)


