
 

    

 

Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach BPG 2014 

Imi ę i nazwisko 
zgłaszającego  

Adres   
Formularz można złożyć 

 jedynie dla okręgu  
swojego zamieszkania  
(patrz wykaz okręgów) 

Okr ęg: 3 
 

Ulica:  
 

Nr domu:  
 
 

Nr mieszkania: 
 

Nr PESEL: 
Formularze mogą 

składać osoby, które 
ukończą 16 lat w 2014r : 

 
 
 Kontakt:  

Nr telefonu:  
 
E-mail: 
poczta@rowerowygrudziadz.pl 
 

Nazwa zadania: 

Zadaszony szkolny parking rowerowy 
(Projekt wykonany przez Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz) 

Autor: Tomasz Kędzior 

Opis zadania 
Co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań? (max 1.000 znaków) 

W ramach projektu proponuje się zakup i montaż zadaszonego parkingu rowerowego dla uczniów  
i pracowników jednej z placówek oświatowych. 
Rower jest coraz powszechniej używanym środkiem transportu. Dodatkowo rower jest transportem 
najtańszym, najzdrowszym i nie wytwarzającym spalin ani hałasu. W Grudziądzu jazda na rowerze jest 
coraz bardziej popularna, jednakże wybór roweru jako środka dojazdu do pracy czy na zakupy, znacząco 
utrudnia niemożność bezpiecznego pozostawienia swojego roweru.  
Zamontowany w ramach projektu parking będzie pilotażowym projektem tego typu, który mógłby stać 
się obiektem pokazowym, służącym zachęcaniu innych placówek, instytucji i właścicieli posesji czy 
punktów usługowo-handlowych do naśladowania. Projekt ten mógłby być impulsem do powstania  
w kolejnych latach sieci wzorowych parkingów dla rowerów na terenie całego miasta, co zdecydowanie 
zachęci społeczeństwo do korzystania z roweru jako środka transportu. 
 

Lokalizacja 
Dokładny adres, opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania na załączonej mapce. 

Płyta parkingu na terenie Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu 
86-300 Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 6 

 
Pinezka na mapce oznacza lokalizację zadania 



 

    

 

  Prezentacja zadania oraz jego wartość  
Plany, szkice sytuacyjne, kosztorysy oraz inne materiały prezentujące zadanie. 

1. Producentem i wykonawcą będzie: 
PHU WAMET Spółka Jawna 
Dąbcze 99 
64-130 Rydzyna 
pow. leszczyński 
woj. wielkopolskie 
 
tel. 65 5380672 
fax 65 5342822 
 
wamet@phuwamet.com.pl 
www.phuwamet.com.pl 
 

2. Asortyment producenta można obejrzeć na stronie: www.phuwamet.com.pl/wiaty-rowerowe.php  
 

3. Konstrukcję wiaty wybranej do realizacji zadania (wariant 22) prezentuje fot. 1: 

 
4. Z racji walorów użytkowych, takich jak możliwość oparcia i bezpiecznego przypięcia roweru, 

zastosowane zostaną stojaki rowerowe o konstrukcji odwróconego „U”, jak na fot. 2: 

 
5. Charakterystyka: 

� Konstrukcja wiaty z profili stalowych ocynkowanych, malowana na wybrany kolor z palety 
RAL, 

� Pokrycie wiaty panelami z poliwęglanu komorowego,  
� Szerokość wiaty 2 m, wysokość 2 m, 
� Długość wiaty 8 m, 
� 8 stalowych, ocynkowanych stojaków na rowery (1 stojak na 1 mb). Do jednego stojaka można 

przymocować co najmniej 2 rowery, 
� Montaż wiaty na prefabrykowanych fundamentach punktowych. 

6. Kosztorys (kwoty brutto): 
� Wiata – 800 zł za mb – 8 x 800 zł = 6400 zł 
� Stojaki na rowery – 160 zł za szt. – 8 x 160 = 1280 zł 
� Transport wiaty  - 780 zł 
� Koszt zamontowania przez producenta – 1152 zł 
� Łączny koszt wykonania projektu – 9612 zł 

 
 
 



 

    

 

Uzasadnienie realizacji zadania 
Kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania?  

Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? (max 2.000 znaków) 
1. Zyskają wszyscy mieszkańcy Grudziądza i okolic: 

� Wzmocnienie transportu alternatywnego w mieści 
� Zmniejszenie ilości spalin 
� Wzorcowy parking do naśladowania dla innych jednostek 

2. Zyska społeczność z obwodu szkolnego Gimnazjum 7 w Grudziądzu, jak również spoza 
obwodu: 

� Możliwość wyboru roweru jako środka dojazdu do szkoły 
� Edukacja prozdrowotna i promowanie zdrowego stylu życia 
� Edukacja ekologiczna i promowanie zachowań przyjaznych środowisku 
� Atut w działaniach promocyjnych szkoły 
� Wizerunek szkoły przyjaznej środowisku 

3. Władze Miasta: 
� Promowanie swoich działań na rzecz rozwoju transportu zrównoważonego, 

niezależnego i niskoemisyjnego 
� Wspieranie aktywności i zdrowia mieszkańców 
� Długoplanowe zmniejszenie kosztów leczenia mieszkańców (dowiedziono, że aktywne 

społeczeństwo mniej choruje) 
� Poprawa wizerunku w środowisku rowerowym 
� Dobry przykład do naśladowania dla innych placówek 

 
Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych 
punktach): 
 

1. Lista poparcia zadania  
załącznik obligatoryjny – projekt musi zostać poparty przez min. 10 osób, które ukończyły 16 
lat i zamieszkują okręg, której dotyczy. 

 

 
OŚWIADCZENIA: 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.  
Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych 
konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli BPG 2014. 

Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne  
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia  
dla projektu. 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz: 

 

 

 

 



 

    

 

Lista poparcia dla zadania*  

Zadaszony szkolny parking rowerowy 
nazwa zadania zgodnie z polem Nazwa zadania w Formularzu zgłoszeniowym 

Lp. Imi ę i nazwisko Adres PESEL 
 

Podpis 
 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

10.  
 

   

11.  
 

   

12.  
 

   

13.  
 

   

14.  
 

   

15.  
 

   

16.  
 

   

17.  
 

   

18.  
 

   

19.  
 

   

20.  
 

   

*w przypadku wi ększej ilości podpisów należy dołączyć kolejną listę 


