
LDGl/1 / i()� (2P1 
BUDŻET 
OBYWATELSKI 
Mikołów glosuje! 

t,J11 
cf ącznik nr 2 do regulaminu 

!.!, 0 � NUMER PROJEKTU: 
q • (w� Inia Wydział Spraw Społecznych}

,ltf ;fl/10-'l 

FORMULARZ ZGŁOS NIA PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

UWAGA! Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu budżetu 
obywatelskiego w Gminie Mikołów 

lMIĘJ NAiW1$ł§Q> 
WN1QśK91ilAWCY.· 

:,.�ijĘ§Z-Ar$ię�z�iN1-«. 
NR TEL.: 

WIEK KONTAKT: f-=--,-,..,...,,---------------1E-MAIL: 
y · 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy 
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub 12] TAK O NIE
zbliżonej lokalizacji 

·" ' ' /··J ,)\,--.J _), 

TYTUŁ PROJEKTU 
(rnqksyrnqlna c:lh.Jgość; 100 znaków) 

i) 

RODZAJ PROJEKTU 

� OGÓLNOMIEJSKI ( obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta) 

O LOKALNY (obejmujący swoim zakresem obszar jednego okręgu na terenie Miasta) 

OKRĘG: 
W przypadku projektów lokalnych 

proszę wpisać numeri nazwę okręgu L_ _____________________ _ 

$J�E��CZE�.IE P�OJĘKTU . . . . . . ·.· ,, .· .. <·... i. Proszę qpis.ać W"i!ku.zdaniach,czeg9, prqjękt1§1yczy Uakie cele rndrealizqWać. 
Streszczenie.·będzie.-publi.kowane·na-.potrzeby Qłqsowąnia. 
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SKŁADOWE CZĘŚCI PROJEKTU: 

ŁĄCZNIE SZACUNKOWO: 

KOSZT: 'Jk v+f \O
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Prosię u,;asqdnićqgólnog.ostępność projektu. 
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;ĄtĄCZNiK1··9B.ÓVIIĄZKC>WE·DOSKiA.O:AN�$9J>R�)f.�TO: 

1) Lista poparcia projektu - wzór: Załącznik nr 3 do Regulaminu budżetu obywatelskiego w Gminie
Mikołów.

2) Mapa obszaru, na którym ma być realizowany projekt.
3) Oświadczenie podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości o wyrażeniu zgody na

realizację projektu - w przypadku gdy teren nie jest własnością Gminy lub Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy - wzór: Załącznik nr 4 do Regulaminu budżetu obywatelskiego
w Gminie Mikołów.

lAŁA�tNUCl·•P<>DAT�OW;ę(�IEOBOV/1.ĄZKOWEl. 
np,zdj�c.ia; szkicesytu9c::yj1;1e,5plany: 

4. 

QŚWIAl:IC'.ZENlA: 

./ Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu budżetu obywatelskiego
w Gminie Mikołów i akceptuję jego warunki.

./ Oświadczam, iż jestem mieszkańcem Gminy Mikołów i w dniu składania wniosku mam ukończone 16 lat .
./ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Mikołowa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mikołowa z siedzibą w Mikołowie Rynek 16, 43-
190 Mikołów. Odbiorcami tych danych są pracownicy Urzędu Miasta Mikołowa oraz inne upoważnione
osoby biorące udział w procedurze opiniowania zgłoszonych projektów. Cel zbierania danych
osobowych polega w szczególności na możliwości zweryfikowania, czy osoby składające formularz
zgłoszenia projektu są do tego uprawnione. Osoby zgłaszające projekt do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania .

./ Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
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FORMULARZ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE OD 1.06.2017 DO 30.06.2017 r. (DECYDUJE DATA WPŁYWU): 
1. OSOBIŚCIE: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, Biuro Podawcze.
2. ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na adres: obywatelski@mikolow.eu pod warunkiem,

iż formularz oraz lista poparcia będzie stanowiła skan oryginalnych dokumentów.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Urzędu w terminie 14 dni od dostarczenia mallem.

3. POCZTĄ - na adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, Biuro Podawcze.























' 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stacja Naprawy Rowerów  

Specyfikacja: 

• obudowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• malowanie farbą proszkową lub termoplastyczne
• narzędzia na linkach stalowych w osłonie PCV 

o wkrętak krzyżowy(+ krętlik)
o wkrętak plaski (+ krętlik)
o wkrętak TORX T25 (+ krętlik)
o klucz nastawny

o klucz plaski 8xl0 mm

o klucz plaski 13xl5 mm

o zestaw imbusów w rękojeści 2·8 mm (+ krętlik)
o łyżki do opon x 3 szt.
o ręczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR

• zbrojony wąż kompresorowy z adapterem na
DUNLOP/PRESTA/SCHRADER

• uchwyt w obudowie na adapter
• gruby tłok ze stali nierdzewnej min. fi 14 mm
• manometr antlfog z gliceryną

• zestaw montażowy (4 x kotwy MlO, 75 mm)
• nakrętki antykradzieżowe do podstawy stacji z kluczem patentowym
• śruby antykradzieżowe zabezpieczające element stacji z grotami serwisowymi
• możliwość zamontowania do 18 szt. narzędzi
• branding frontu i dwóch ścian stacji folią wylewaną

o lx29x29cm

o lx85x24cm
o lxl4Sx24cm ' 

Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów jest przystosowana do użycia 

w przestrzeni publicznej. Jej obudowa wykonana została z ocynkowanej/kwasoodporne) 

blachy malowanej proszkowo lub plastycznie. Urządzenie jest montowane do podłoża 

lub ścian za pomocą kotw. Stalowe linki w owijce PCV wiszące wewnątrz szafy urządzenia 

służą do umocowania na nich narzędzi; ich długość pozwala na dotarcie do części 

rowerowych podzespołów. Krętliki pozwalają na lepszy komfort użytkowy w chwili regulacji 

wkrętakami czy imbusami. Stacje wyposażona jest w ręczną pompkę powietrza 

z adapterem na wszystkie zawory rowerowe z grubym tłokiem ze stali nierdzewnej fi. 11 

mm oraz manometrem antlfog z gliceryną. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie 

roweru na wspornikach; dokonywania napraw czy przeglądu roweru 

z możliwością ruchów korbą. QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia 

skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek 

rowerowych. Elementy z blachy w urządzaniu są połączone śrubami antykradzieżowymi. 






