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Załącznik nr 1  

do umowy nr ……/UA/2020………… 

z dnia …………….2020 r. 

 

 

 PROBLEMATYKA OPRACOWANIA 
 

dla opracowania koncepcji programowo – przestrzennej sieci zrównoważonych tras 

rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy. 

Zakres prac będzie obejmował koncepcję programowo – przestrzenną sieci 

zrównoważonych tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy. 

I. Przygotowanie koncepcji przebiegu zrównoważonej trasy rowerowej tzw. single track 

na terenie „hałd pokopalnianych" zlokalizowanych w mieście Konin na północ od 

osiedla Zatorze (teren o długości do 9 km) - załącznik nr 1. Aktualnie są to naturalnie 

wyznaczone ścieżki o szerokości około od 0,5 do 2 metrów, uczęszczane przez 

rowerzystów i biegaczy. Teren objęty opracowaniem w 100%  jest własnością miasta.  

1) Opracowanie powinno obejmować: 

a) dokładną analizę terenu z uwzględnieniem podłoża i dostępności terenu  

b) wytyczne stworzenia miejsc startowych, miejsc odpoczynku, parkingów i elementów 

małej architektury przykłady lokalizacji małej architektury wraz z wymiarami 

i materiałami 

c) wytyczne do budowy zrównoważonych ścieżek rowerowych (wytyczne do stworzenia 

tras zjazdowych i pętli, trasy dla biegaczy) 

d) rozważenie powiązania z atrakcyjnymi terenami na poczet organizacji przyszłych 

zawodów  

e) możliwość skomunikowania z innymi ścieżki rowerowymi 

f) opis rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania na terenach zalesionych 

g) przykład oznakowania tras (ścieżek) – oznaczenie powinno być spójne, 

jednoznaczne, czytelne, estetyczne i winno współgrać z charakterem 

danego miejsca oraz trasą  

h) mapę analizy dostępnego terenu 

i) mapę koncepcji przebiegu oraz lokalizacji oznaczeń 

j) mapę podziału na trasy 

k) plan zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie objętym planowanymi ścieżkami 

l) propozycję regulaminu korzystania z tras 
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m)  spis wskazówek dotyczących zarządzania i utrzymywania zrównoważonych ścieżek 

rowerowych 

n) wskaźnikowy kosztorys realizacji inwestycji obejmujący budowę ścieżki, małej 

architektury oraz oznakowania zgodny z przepisami prawa budowlanego. 

2) Forma ostateczna: 

a) dokument końcowy w formie elektronicznej w formacie pdf z zachowaniem skali 

1:500 

b) pliki w z przebiegiem tras i oznaczeń w formacie shp układ EPSG:2177 

c) jeden egzemplarz w formie papierowej wraz z mapami skala 1:2000. 

3) Przy opracowaniu należy uwzględnić: 

a) obowiązujące przepisy prawa (w tym przepisy prawa budowlanego) 

b) wytyczne branżowe np. energetyka 

c) zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

II. Przygotowanie koncepcji wymaga wizji lokalnej w terenie: 

• ocena podłoża 

• możliwości wytyczenia przebiegu tras (określenie potencjalnego przebiegu ścieżki 

uwzględniającego uwarunkowania wynikające z ukształtowania terenu, przebiegu 

istniejących duktów leśnych, dopuszczalnych nachyleń odcinków tras oraz 

występowania w terenie obszarów chronionych) 

• powiązania z terenami sąsiednimi 

• spotkanie w terenie z Zamawiającym  

• trasy bezpieczne: łagodne nachylenia, otwarte zakręty z dobrą widocznością, 

bezpieczne skrzyżowania, czy wyjazdy na drogi 

• trasy powinny być tak zaprojektowane, by spełniać wszystkie kryteria 

bezpieczeństwa. 

III. Opracowujący koncepcję przekazuje prawa autorskie do jej wykorzystania i dalszego 

przetwarzania przez odbiorcę i podmioty przez niego wskazane. 

 

IV. Opracowanie winno zostać wykonane na kopii mapy zasadniczej. 

 

  

 

 


