
                                                   Interpelacja Radnego 

 

Sesja Rady Miasta Nr                z dnia 04.07..2013 r. 

 

Zgłoszona przez :  Jana Dziemdziorę 

 

Tytuł interpelacji : sezon rowerowy a ścieżki rowerowe i nie tylko 

 

Treść interpelacji : 

 

     Znajdujemy się w pełni sezonu rowerowego i to zjawisko wywołuje rożne 

komentarze, postulaty i pytania, które zgłaszają mieszkańcy w różnych formach. 

O to niektóre z nich: 
 

1. Połączenie ścieżki rowerowej znajdującej się w ciągu ul. Miast Partnerskich 

    z zachodnia częścią miasta przez wybudowanie około 100 metrowego odcinka 

    ścieżki na ul. Rakowskiej, pomiędzy ul. Wschodnią a tą ścieżką. / patrz zdjęcie/ 

    Ten temat poruszałem w interpelacji w z dnia 09.08.2010 roku pt. „dyżur 

     radnego na terenie miasta – III edycja”. Cytuję odpowiedź „ wykonanie 

     ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Rakowskiej  

     od ul. Miast Partnerskich do ul. Wschodniej zostanie ujęte w propozycjach 

     planu remontu dróg na 2011 r.” Ten temat był podejmowany również na sesji 

     Rady Miasta  w dniu 29.08.2012 roku. 

     Mija trzeci rok i w tej kwestii nie wykonano żadnego ruchu aby zaspokoić  

     potrzeby mieszkańców uprawiających turystykę rowerową a jednoczęśnie 

     podnieść stan bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
 

2. Ścieżka rowerowa po zachodniej stronie ul. Kostromskiej pomiędzy ul. Polną 

    a ul. Wojska Polskiego nie pozwala na kontynuowanie jazdy w linii prostej a jej 

    przebieg od ul. Klonowej wymusza przejazd przez ul. Kostromską o dalej przez 

    skrzyżowanie ul. WP z ul. Kostromską aby kontynuować jazdę ścieżką w kierunku 

    ul. Łódzkiej – rondo. Od lat zgłaszany jest postulat aby wydzielić w chodniku 

    i ewentualnie w części jezdni ścieżkę rowerową obok prywatnej posesji. 

    Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na różne racjonalne rozwiązania od  

    wyznaczania kontr pasów a także wyznaczanie śluz rowerowych a i oddzielenie 

    ścieżki rowerowej od jezdni za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

    drogowego też jest możliwe./patrz zdjęcie/ 
 

3. Kolejny temat to zaniechanie budowy ścieżki rowerowej, wbrew projektowi 

    remontu i przebudowy ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kostromskiej 

    do ul. Powstańców Warszawskich – remont i przebudowa była realizowana, 

    jak dobrze pamiętam w 2009 roku.  

    Podobnie jest na ulicy Polnej, gdzie wbrew projektowi wybudowano odcinek  

    ścieżki od ul. Kościelnej do ul. Daniłowskiego a zaniechano budowy na całym 

    jej odcinku w kierunku ul. Kostromskiej. 



4. Inny problem to instalowanie stojaków dla rowerów. Temat ten podejmowałem 

    między innymi w interpelacji z dnia 13.05.2009  roku pt.”miejsca parkingowe 

    dla rowerów”. Wtedy, ówczesny MZDiK podjął działania i na terenie miasta 

    w miejscach publicznych zainstalowano stojaki dla rowerów. Niezależne od tego 

    wskazano mi na potrzebę zainstalowania takich stojaków w obszarze przyległym 

    do Rynku Trybunalskiego a w szczególności na Pl. Kościuszki - /patrz zdjęcie/. 

    Stojak taki zainstalowany jest na przykład na Pl. Czarnieckiego przy wejściu  

    na Rynek Trybunalski. 

    Inne zagadnienie wymagające zastanowienia i przyjęcie racjonalnego rozwiązania 

    to stworzenie możliwości wjazdu rowerem na Rynek Trybunalski, ponieważ 

    aktualna organizacja ruchu w tym rejonie na to nie pozwala. 

 

5. Do niniejszej interpelacji załączam fragment maila z treści którego wynika, 

    że dalszych działań wymaga zwiększanie komfortu korzystania ze ścieżek 

    rowerowych poprzez likwidację wysokich krawężników przy wjazdach i zjazdach 

    na nie. Osobiście podzielam tą opinię zawartą w mailu, jak i to, że może dojść 

    do uszkodzenia roweru. 

 

6. W dalszym ciągu aktualne są wnioski zawarte w moich interpelacji z dnia 

    04.06.2012 roku pt. „ścieżki rowerowe cd.” i z dnia 27.06.2012 roku pt. „pionowe 

    znaki drogowe powodujące utrudnienia i zagrożenia na ścieżce rowerowej przy  

    ulicy Łódzkiej” - pomijając w tym wypadku kuriozalną odpowiedź. Także aktualny 

    jest mój wniosek zawarty w interpelacji z dnia 05.11.2012 roku pt. „infrastruktura 

    w ciągu ulicy Dmowskiego” a dotyczący przedłużenia ścieżki rowerowej  

    od ul. Iwaszkiewicza do ul. Sygietyńskiego 

     

 

7. W mojej ocenie informacja zawarta na stronach internetowych ZDiUM 

     a dotycząca dróg rowerowych i ciągów pieszo rowerowych jest niepełna. 

 

     W tym stanie uprzejmie proszę o podjęcie stosownych działań w sprawach 

opisanych wyżej i udzielenie odpowiedzi w której oczekuję także informacji na temat  

planowanych działań w zakresie budowy systemu ścieżek rowerowych. 

     
 


