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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Formularz zgłoszeniowy projektów

Nazwa projektu: Samoobsługowe rowerowe stacje naprawcze

Lokalizacja projektu:
(adres, nr działki)

Lokalizacja przy głównych ulicach miasta

Podstawowe dane zgłaszającego projekt:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania, kióre będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
projektu itp.)

Projekt zakłada utworzenie trzech miejsc zlokalizowanych na terenie miasta, w których można będzie

naprawić swój rower. Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów ma być przystosowana do użycia w

przestrzeni publicznej. Wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub

plastycznie. Montowana do podłoża lub ścian za pomocą kotw. Stalowe linki w owijce PCV wiszące

wewnątrz szafy urządzenia służą do umocowania na nich narzędzi potrzebnych do wszelkiego

rodzaju napraw usterek rowerowych; ich długość pozwala na dotarcie do części rowerowych

podzespołów. Stacje wyposażona jest w ręczną pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory

rowerowe. Konstrukcja pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach; dokonywania napraw czy

przeglądu roweru z możliwością ruchów korbą. Stacje zakupione będą wysokiej klasy, realizowane

przez renomowane marki.

Koszt: 20.000zł

Koszt obejmuję zakup 3 stacji roboczych, ich dostawę, montaż oraz oznakowanie miejsca.

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu. jaki problem rozwiqże, komu będzie służył. dlaczego należy go zrealizować itp .)

Lubartów nie od dziś jest znanym miejscem na rowerowej mapie Polski. Zarówno przez

Święto Roweru jak i inne działania grup związanych z tą aktywną formą spędzania czasu

'. wolnego. Pomimo faktu promowania się naszego miasta jako miasta rowerzystów nie

tworzy się potrzebnej infrastruktury dla nich. Proces tworzenia kultury społeczności

rowerzystów kreuje potrzebę dodatkowych udogodnień, które zachęcają, aby wybrać jazdę na

rowerach. Nagłe, losowe kłopoty techniczne podczas jazdy, mogą pokrzyżować wiele planów. W

razie awarii roweru nie zawsze mamy przy sobie podstawowe narzędzia do niewielkiej nawet, ale

koniecznej korekty. W takim przypadku pomocna będzie sarnoobsługowa stacja naprawcza.

Zamontowane W ramach projektu stacje mogą być impulsem do powstania w kolejnych latach

dalszej infrastruktury rowerowej, w tym miejskich ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i



wyznaczania nowych tras na mapie naszego miasta i regionu.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:

1. Zdjęcia stacji
Oświadczenia

-2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:
10.12.2018
Patryk Kuś
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcycb projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.

Lp. Imię i nazwisko I Adres zamieszkania I Podpis
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1. Zdjęcia stacji rowerowych


