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Uwaga:
Wypehiienie punktów 1-5 oraz 7-8, a także dołączenie listy, o której mowa w punkcie 9, jest
obowiązkowe. Formularz należy wypełnić czytelnie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie,
wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opiseni.
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Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)

zadanie „twarde"
(należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny i remontowy dotyczący m.in. modernizacji,
przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują się na sferze
technologiczno - technicznej)

zadanie „miękkie"
(należy przez to rozumieć projekt o charakterze nieinwestycyjnym, w szczególności wydarzenia
spofeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia)

l. Tytuł zadania
Trasy rowerowe MTB, przebudowa starego tom saneczkowego na leśnej górce

2. Nr obszaru. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, nr
działki, arkusz mapy działki, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie, w
celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia
terenu/obiektu, którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę
wyiniemć w punkcie 6)



1

Obszar nr l, były tor saneczkowy, leśna górka, 50°58'03.1"N 18°14'05.5"E
działka lir 2

3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania wskazać jego
główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).

Przebudowa byłego toru saneczkowego wybudowanego w latach międzywojennych, który dawno temu
był przyjemnym miejscem dla mieszkańców, lecz teraz stał się zaniedbanym, zaśirdeconyin miejscem.
Budowa w tym miejscu tras zapewniłaby iniejsce do rekreacji dla całej społeczności MTB oraz
nadałaby nowe życie temu zapuszczonemu iniejscu. Budowa będzie polegać na stworzeniu 2 tras, oraz
linii skoczni/ramp na któiych będzie dało się trenować swoje umiejętności. Łączna długość tras będzie
miała długość ok. 1.5 km. W dohiych partiach terenu będzie potrzebne dobre podłoże, ze względu na
zamierzoną trwałość fa-as budowa w piaskowej nawierzchni będzie problemem. Projekt obejmuje
również postawienie rozmaitych przeszkód, ramp . Zbalansowanie, dostosowame tras do poziomu
trudności umożliwi korzystanie z mch każdemu kto chce spędzić wolny czas z rowerem w lesie.

4.Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy
i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane
i jakie gmpy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

c.
Zrealizowame projektu zapewni miejsce do rekreacji i rozwijania pasji kluczborskiej społeczności
MTB, która cały czas się powiększa i me posiada odpowiedniego miejsca do pielęgnowania swojej
pasji. Dotychczasowe działania były prowadzone na własną rękę jednak zrezygnowaliśmy przez ludzi
mszczących oraz dewastujących las. Trasy dadzą nowe życie staremu zaniedbanemu torowi
saneczkowemu oraz zrobią z Kluczborka bardziej atrakcyjne miejsce dla dużej społeczności.

5.Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie sldadowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania Koszt (brutto)

Projekt, utwardzenie trasy, usypanie przeszkód, l m trasy
kosztuje 100 zł.

150 000 zł

6. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego
zadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokumentacja pomocna przy
zaopiniowaniu lub inne materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)


