
BUDOWA TRZECH SAMOOBSŁUGOWYCH STACJI NAPRAWY

ROWERÓW PRZY SZLAKACH ROWEROWYCH

W NOCHOWIE, PSARSKIM i DĄBROWIE

Z  roku  na  rok  przybywa  osób,  które  z  samochodów

przesiadają  się  na  dwa  kółka  napędzane  siłą  własnych

mięśni. W sezonie, szlaki rowerowe wytyczone przez Unię

Gospodarczą Regionu Śremskiego, pokonuje kilka tysięcy

cyklistów. Jako że awarie rowerów nierzadko przytrafiają

się  w  trasie,  proponuję  rozbudowę  istniejących  stacji  o

kolejne  obiekty  poza  miastem.  Miałyby  one  stanąć  w

najbardziej  zaludnionych  miejscowościach  gminy  Śrem,

przez które przebiegają szklaki rowerowe. Samoobsługowe

Stacje Naprawy Rowerów są przystosowane do użycia w

przestrzeni publicznej.  Ich obudowa wykonana została z

stali nierdzewnej malowanej farbami odpornymi na zabrudzenia, wyblaknięcia, a co najważniejsze -

na graffiti.  Na urządzeniach znajduje się instrukcja obsługi,  a po zeskanowaniu kodu QR można

dotrzeć do internetowego poradnika naprawy usterek. Niezbędne narzędzia są przymocowane do

urządzenia  stalowymi  linkami,  a  ich  długość  pozwala  dotarcie  do  wszystkich  rowerowych

podzespołów. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na stelażu, dokonywania napraw

czy  przeglądu  roweru  z  możliwością  ruchów  pedałami.  Ponadto  są  wyposażone  w pompkę  z

manometrem  i  adapterem  na  wszystkie  zawory.  Sprzęt  jest  więc  uniwersalny  i  pozwoli

napompować koła nie tylko rowerów, ale również wózków dziecięcych i inwalidzkich. 



Kalkulacja kosztów

Nazwa Cena brutto

Stacja LV-2 ze stali nierdzewnej
zestaw zawiera: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak 
TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8×10 mm, klucz płaski
13×15 mm, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do 
opon, pompka z adapterem na wszystkie zawory, projekt 
nadruku, branding frontu i dwóch bocznych ścian stacji, (folia
monomerowa + laminat)

6 020,85 zł

Nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym 116,85 zł

Oklejenie tylnej ściany stacji folią z nadrukiem 98,40 zł

Farba plastyczna (wandaloodporna) 307,50 zł

Kolorowa linka stalowa (mocowanie narzędzi) 55,35 zł

Wąż do pompki w stalowym oplocie (wzmocnienie) 43,05 zł

Krętliki do wkrętaków i imbusów 67,65 zł

Szczypce płaskie Godore 113,16 zł

Fundament, montaż, transport 1 507,00 zł

Budowa placu pod stację (nawierzchnia z kostki brukowej o 
powierzchni 2x1,5m wraz z obrzeżami, stojak rowerowy)

993,60 zł

KOSZT BUDOWY JEDNEJ STACJI 9 323,41 zł

W sumie koszty szacuje się na kwotę około 28 000 złotych.

Lokalizacje

1. Obiekt sportowy w Nochowie – tereny pomiędzy ul. Szkolną a ul. Lipową

Działka: 495/6

2. Obiekt sportowy w Psarskiem – ul. Różana

Działka: 332/33

3. ZSPiG w Dąbrowie – teren przed budynkiem szkoły

Działka: 143/5


