BURMISTRZ
Miasta

Lubartów

Lubartów, dnia 30.05.2018 r.

SRF.0003.1.20l8

Pan
Tomasz Krówczyński
Radny Rady Miasta Lubartów

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na XXXIV Sesji Rady Miasta Lubartów
w dniu

17 maja

Lubartowskiego
Gminy

Miasto

2018

roku,

w załączeniu

przekazuję

kserokopię

pisma

Starosty

z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz odpowiedź, w której deklaruję gotowość
Lubartów

do

partycypowania

w

kosztach

zadania,

polegającego

na przebudowie ulicy Wierzbowej na odcinku od ulicy Kasztanowej do drogi dojazdowej
do oczyszczalni ścieków.

Otrzymują:
1. Adresat
2. ORG
3. a/a.
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STAROSTWO P
W LUBART
21·100 Lubartów, uJ. Słowackiego 8, tel. 818552865,

Urz~d Miasta Lubart6w
ul. Jana Pawła II 12
4850. 18. DKP
Wpłyn'ło dn.25-04-2018
Przyj'to przez:
Agnieszka Szymczuk
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fax. 81 8543324;

e-mail: starostwo@powiatlubartowski.pl

Lubartów, dnia 25 kwietnia 2018 r.
IRE.033.1.31.2018
Szanowny Pan
Janusz Bodziacki
Burmistrz Miasta Lubartów

w

związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
"Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019",
Zarząd Powiatu w Lubartowie w porozumieniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych
w Lubartowie po analizie potrzeb z zakresu przebudowy i remontów dróg powiatowych
ze szczególnym uwzględnieniem
kryteriów Programowych proponuje przygotowanie
i złożenie wniosku o dofmansowanie na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1551
L (od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego) - Chlewiska - Pałecznica - Tarło Kol. - do dr.
woj. nr 821) na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki.
Projektowana inwestycja będzie przebiegała od ulicy Kasztanowej do skrzyżowania
z ulicą Księcia Sanguszki od km 0+089,90 do km 1+000,00. Inwestycja ma na celu poprawę
stanu technicznego i użytkowego drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
poprzez wykonanie wyrównania wzmocnienia konstrukcj i nawierzchni drogi, budowę
chodników, budowę ścieże~_f.Q.w~shl_ciągQ..w-12ieszo
,......f0w.eIpwych.Szacowana wartość
robót budoWIan);<51l--óiiz·nadzoru inwestorskiego opiewa na kwotę ok. 1 840200,00 zł.
W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej wspólnej realizacji zadania zostanie zlecone
wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, który wskaże aktualną
szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane.
Mając na uwadze stan techniczny drogi i jej znaczenie dla układu komunikacyjnego
Powiatu Lubartowskiego a także Miasta Lubartowa, zwracam się z propozycją partnerskiej
realizacji zadania poprzez zawarcie stosownej umowy jednostek samorządu terytorialnego oraz
partycypację miasta w kosztach finansowych z nim związanych w wysokości 25% ogólnej
wartości zdania (50% wymaganego wkładu własnego).
W związku z powyższym, z uwagi na znaczenie tej drogi dla układu komunikacyjnego
Powiatu Lubartowskiego proponuję partnerską realizację zadania.

BURMISTRZ
MIASTA
LUBARTÓW
ul. Jana Pawła II 12,21-100
Lubartów
Tel. 81 855 22 73, Fax: 81 855 20 16
www.lu bartow .pl;
poczta@um.lubartow.
pl
Lubartów, 25 maja 2018 r.

SRF.7011.5.41.2018

Pan Fryderyk Pula
Starosta Lubartowski

W odpowiedzi
o dofinansowanie
Lubartów

na pismo dotyczące propozycji

zadania pn. "Przebudowa

drogi

przygotowania

i złożenia wniosku

nr 1551 L (od dr. gm.

powiatowej

(ul. Słowackiego) - Chlewiska - Pałecznica - Tarło Kol. - do dr. woj. nr 821)

na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki", Gmina Miasto
lubartów

deklaruje

dotyczących przebudowy

gotowość
ulicy

w

partycypowania

w granicach administracyjnych

kosztach

miasta w wysokości

Jednocześnie oczekuję, że kwota równoważąca wkład miasta w przedmiotową
zostanie w przyszłości przekazana przez Powiat lubartowski

zadania

inwestycję

na inwestycję drogową Gminy

Miasto lubartów.

z

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a.
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