
Zał. nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
                                                                                                                                      Gminy Konstancin-Jeziorna 

 
Formularz zgłoszeniowy  

zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego  
Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok  

 
1. Podstawowe informacje : 
a) Osoba/ podmiot  zgłaszający zadanie: imię i nazwisko/ nazwa; adres kontaktowy; telefon lub e-mail. 

 
       Igor Protasowicki 
b) Nazwa zadania  (do 200 znaków ze spacjami)  
 
 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na wybranych przejściach w ciągu ulic Warszawskiej i 

Wilanowskiej przez rozbudowę oświetlenia 
 
 
c) Lokalizacja zadania ( dotyczy zadań remontowo-inwestycyjnych) :  

 adres/numer geodezyjny działki, (do 200 znaków ze spacjami) 
 
 Przejścia dla pieszych na ulicach Warszawskiej i Wilanowskiej 1. Na ulicy Warszawskiej przed mostem 

nad rz. Jeziorką od strony stacji benzynowej „Orlen”, 2. Przy skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Mikołaja 
Kopernika, 3. Przy skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Adama Mickiewicza. 

 
 
2. Uzasadnienie (do 1800 znaków ze spacjami): 
 

a. opis zadania 
 
 Inwestycja polega na instalacji dodatkowego oświetlenia służącego poprawie widoczności pieszych w 
obrębie przejść dla pieszych oraz na przejściach dla pieszych w ciągu ulic Warszawskiej i Wilanowskiej. 
 
 W ramach projektu bezpośrednio nad przejściem zamieszczone zostałyby dodatkowe lampy 
oświetlające okolice przejścia dla pieszych oraz przejście. Pasy na przejściach zostałyby dodatkowo 
pomalowane wysoko odblaskową farbą i oznaczone odblaskowymi elementami instalowanymi na drodze. 
 
 

b. uzasadnienie potrzeby realizacji 
 
 Zainstalowane na terenie miasta oświetlenie drogowe nie zapewnia dostatecznej widoczności w 
okolicach wielu przejść dla pieszych. Z perspektywy kierowcy po zmroku pieszy na przejściu widoczny jest 
dopiero w ostatniej chwili, co znacząco obniża bezpieczeństwo w ciągu ulic Warszawskiej i Wilanowskiej. 
Latarnie zlokalizowane są po jednej tylko stronie ulicy i dostatecznie oświetlają wyłącznie teren w 
bezpośrednim sąsiedztwie. Wskazane w projekcie przejścia oświetlone są w niedostatecznym stopniu. W 
wielu miejscach pieszy poruszający się po chodniku nie jest widoczny aż do momentu wejścia na drogę, co 
znacząco skraca czas potrzebny na reakcję kierowcy. Dzięki pomalowaniu przejść dla pieszych 
specjalną farbą staną się one dla kierowców bardziej widoczne, co na przelotowych ulicach, jak ciąg ulic 
Warszawskiej i Wilanowskiej jest szczególnie istotne. Ponadto instalacja dodatkowego oświetlenia sprawi, że 
po zapadnięciu zmroku pieszy będzie widoczny dla kierowcy zdecydowanie wcześniej, już w obrębie 
przejścia dla pieszych, co zdecydowanie podniesie jego bezpieczeństwo. 
 
 
3. Szacunkowy kosztorys   (należy oszacować koszty realizacji zadania) 
 



2 

Składowe zadania Koszt zł. (brutto) 

1. Zakup lamp drogowych 250W do instalacji w obrębie przejść dla 
pieszych 

3 x 1.000,00 zł = 3.000,00 zł 

2. Zakup słupów do instalacji lamp drogowych w obrębie przejść dla 
pieszych 

3 x 5.000,00 zł = 15.000,00 zł 

3. Zakup farby białej odblaskowej do malowania przejść dla pieszych 3 x 450,00 zł = 1.350,00 zł 

4. Wykonanie prac dźwigowych, podnośnikowych oraz instalatorsko-
budowlanych w ramach projektu 

6000,00 zł 

Razem 25350,00 zł 

 
 
4. Załączniki (należy dołączyć szkic sytuacyjny planowanego zadania  remontowo - inwestycyjnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. UWAGI 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz  Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna. 
Dane będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji Budżetu Obywatelskiego. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom. 
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.). Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych 
zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). 
Oświadczam jednocześnie, że podane przez mnie dane są prawdziwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ……………………………………….. 

(czytelny podpis wnioskodawcy lub prawnego 
przedstawiciela wnioskodawcy) 

 
 
___________________ 
 
Niewypełnienie którejkolwiek części formularza skutkuje odrzuceniem projektu z przyczyn formalnych. 


