
Załącznik nr 2. 

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Miasta Bochnia 

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU 
DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

Nazwa  

projektu: 

Św. Leonard żąda poprawy  bezpieczeństwa pieszych na 

swojej ulicy 

 

Rodzaj 
projektu: 
(zaznaczyć 
właściwe pole) 

ogólnomiejski X - osiedlowy 
                      Osiedle  Słoneczne 

Nazwa osiedla: ……………..…………………………….. 

Lokalizacja  

projektu: 

Ul. Św. Leonarda :                                                                                                                

1.  Istniejące  przejście dla pieszych w rejonie wejścia do sklepu sieci LIDL        

2.  Istniej. przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Galasa (korekta –

JL)  

Podstawowe informacje o zgłaszającym projekt 

Imię i nazwisko: 
 

Jerzy Lysy 

 

Adres zamieszkania: 

 

 

Ul. Górników 41, 32-700 Bochnia 

Dodatkowe dane 
kontaktowe: 
(pola nieobowiązkowe) 

Nr telefonu: 604 41 92 97 

E-mail: jlysy@interia.pl 

Opis projektu: (należy podać czego dotyczy projekt, w tym jego główne założenia i działania, które będą 
podjęte przy jego realizacji) 

Projekt przewiduje wykonanie projektów technicznych oraz realizację 2 wyniesionych 
przejść dla pieszych przy ul. Św. Leonarda , w wymienionych powyżej  miejscach 

istniejących i oznakowanych „zwykłych” przejść , które po modernizacji spowodują 
mechaniczne spowolnienie ruchu pojazdów a tym samym poprawią bezpieczeństwo ludzi 

którzy korzystają z w/w przejść .    Zakres prac przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni 
asfaltowej , uformowanie nasypu z kruszywa i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej . 

Długość najazdu i zjazdu oraz wysokość określają stosowne przepisy budowlane i drogowe 

Ponadto  przewiduje się , że  przejścia zostaną całodobowo podświetlone(!) w poziomie ich  
nawierzchni światłem stałym lub pulsującym –  co jest coraz częstszym rozwiązaniem 
dodatkowo poprawiającym bezpieczeństwo ( efekt pokazano na załączonym zdjęciu).    

 

 



Uzasadnienie: (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać komu będzie służył projekt, jaki 

problem rozwiąże zrealizowanie projektu) 

 Ulica  Św.Leonarda (droga miejska)  należy  do najbardziej ruchliwych arterii Bochni. 

Natężenie ruchu przy ul. Św. Leonarda znacząco  wzrosło w ostatnich latach po  
uruchomieniu tam sklepu wielko powierzchniowego sieci LIDL. Drastycznie  wzrosło więc  
zagrożenie zdrowia i życia  osób starszych ( którzy  stanowią dużą  część mieszkańców Os. 
Słonecznego )  przy przemieszczaniu  się z miejsca zamieszkania do centrum miasta.  

 W dodatku należy zakładać, że natężenie ruchu na tej ulicy wzrośnie z powodu 
zlokalizowania w pobliżu kolejnego supermarketu -  tym razem  sieci Biedronka. 
Modernizacja przejść dla pieszych będzie jedynym skutecznym i  realnym do wykonania w 
przeciągu stosunkowo krótkiego czasu sposobem ochrony pieszych.   

 

 

 

      Szacunkowa wartość projektu: (do formularza należy dołączyć konkretne wyliczenie w formie 
kosztorysu zawierającego koszt przedsięwzięcia i jego ewentualnego utrzymania, pomocy w sporządzeniu 
kosztorysu udziela nieodpłatnie Urząd Miasta Bochnia) 

1. Prace projektowe –          2 000 x 2 =   4 000 zł 

2. Rozbiórka naw.istn.         3 000 x 2 =    6 000 zł 

3. Podbudowa                       3 000 x 2 =    6 000 zł 

4. Nawierzchnia                    8  000 x 2 =  16 000 zł 

5. Oświetlenie                       8  000 x 2 =  16 000 zł 

………………………………………………………………………………………………………… 

Łącznie w poz . cen II półr. 2021   -       48 000 zł (słownie : czterdzieści osiem tysięcy złotych) 

 


