
 

Interpelacja Radnego 

 
z dnia: 06.08.2020 r. 
 

zgłoszona przez Radnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Jan Dziemdziorę  

                                       

………………………………………………………………………………………………….. 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam 

 

Interpelację w sprawie: ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe 

 

Treść Interpelacji  (Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy; powinna 

zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające 

z niej pytania - art. 24 ust. 4 u.s.g.) 

 
1. Opis stanu faktycznego: 

 

            Sezon rowerowy w pełni co widać na ulicach miasta. Rowerzyści wykorzystują 

ścieżki, ciągi pieszo – rowerowe, jezdnie, ale również chodniki przeznaczone tylko dla 

pieszych. Interwencje podejmowane przez służby paramilitarne w stosunku do tych ostatnich 

spotykają się z krytyką a ze strony niektórych osób pieszych z aprobatą. 

 

Z postulatów, jakie zgłaszane są do mnie wynika, że zapotrzebowanie na rozbudowę ścieżek 

rowerowych jest duże, co często w ostatnich latach podejmowałem w interpelacjach i przy 

innych okazjach. W załączeniu przekazuję interpelacje z przed siedmiu lat, tj. z dnia 

04.07.2013 r. i z dnia 16.08.2013 r, ponieważ w znacznej części są aktualne. 

 

W dniu 01.08.2020r. obserwując z innymi mieszkańcami start kolarzy w ramach IV edycji 

rajdów z cyklu „Grand Prix Amatorów na Szosie – Rowerem przez Polskę” wskazywali oni 

na braki w tym zakresie oraz potrzeby i tak: 

 

1.Utworzenie ciągów pieszo – rowerowych po południowej stronie ulicy Słowackiego od al. 

Concordii do al. Armii Krajowej i od ul. Sienkiewicza do pl. Kościuszki. W razie przeszkód           

technicznych etapowanie. 

 

2.Utworzenie ciągu pieszo – rowerowego po południowej stronie al. Piłsudskiego. 

 

3.Połączenie ścieżki od ul. Dmowskiego wzdłuż ul. Energetyków na wysokości ul.     

Kasztanowej – patrz zdjęcie. 

 

4.Zniesienie znaków C - 13 i 13 – A na ścieżce po zachodniej stronie al. Armii Krajowej na    

wysokości skrzyżowania z ul. Belzacką. 

 

5.Odnowienie znaków poziomych a tam gdzie ich brak namalowanie – np. ul. Rolnicza na 

odcinku od przejazdu PKP do ronda im. Trajdosa. 

 

6.Rozważenie możliwości aby rowerzystom jadącym ścieżką rowerową w al. Piłsudskiego i 

dojeżdżającym do al. Armii Krajowej równolegle do zapalającego się światla zielonego dla 

samochodów zapalało się automatycznie światło dla rowerzystów bez potrzeby naciskania 



przez nich przycisku. 

 

7.Uwzględnienie spraw w przywołanych interpelacjach i innych tu nie wymienionych. 

 

8.Umieszczenie na stronie internetowej ZDiUM obok schematów komunikacyjnych dróg 

rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych schematu graficznego, który w przeszłości był 

zamieszczony i były na nim widać ułomności systemu ścieżek na terenie miasta. 

 

2. Treść Interpelacji: 

 

W tym stanie rzeczy wnoszę o podjęcie opisanych spraw i udzielenie konstruktywnej 

odpowiedzi co do możliwości i terminów ich realizacji. 

 

                                                                                                 podpis elektroniczny 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
         
 

 

 

 

 


