
INTERPELACJA 

Interpelacja dotyczy uwzględniania ścieżek rowerowych we wszystkich nowo 

budowanych drogach podlegających miastu Zgierz. 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców Zgierza 

zwracam się z prośbą o uwzględnianie w planach remontów dróg należących do miasta Zgierz 

ścieżek rowerowych oraz infrastruktury rowerowej (min. miejsca z narzędziami do naprawy 

rowerów, miejsca parkingowe dla rowerów). Niestety w Zgierzu infrastruktura rowerowa 

nadal jest słabo rozwinięta, miasto w godzinach szczytów w wielu miejscach się korkuje. 

Regularne tworzenie ścieżek rowerowych umożliwi mieszkańcom wybór alternatywnego 

środka transportu jakim jest rower. 
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W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą uwzględnienia ścieżek rowerowych we wszystkich 
nowo budowanych drogach podlegających miastu Zgierz, poniżej przedstawiani stanowisko 
w przedmiotowej sprawie. 

Nowe ścieżki rowerowe i inne towarzyszące udogodnienia dla rowerów mogą być 
uwzględnione dopiero przy planowanych inwestycjach. Podczas prac związanych z przygotowaniem 
przedsięwzięć przyjmuje się pewne założenia, na podstawie których określa się środki finansowe 
niezbędne do realizacji inwestycji. Jeśli w dotychczasowych inwestycjach nie były przewidziane 
rozwiązania dla rowerów, to w budżecie nie będzie pieniędzy na ich nagłe wprowadzenie. 

Zaznaczam, że budowa rozwiązań dla rowerów powinna: 
a) w przypadku wydzielonych ścieżek dla rowerów - mieścić się w zakresie linii 

rozgraniczających drogi; mało która w Zgierzu spełnia takie wymagania. 
b) w przypadku pasów wydzielonych z jezdni ulicy - spełniać szerokość min. 1.5 m dla 

ruchu jednokierunkowego: na większości istniejących dróg w Zgierzu nie można 
wprowadzić takich rozwiązań ze względu na pozostawienie nienonnatywnej szerokości 
pasa ruchu dla samochodów. 

c) zapewniać ciągłość ścieżek rowerowych - w oparciu o wcześniej przygotowane założenia 
planistyczne. 

W przypadku wprowadzania rozwiązań w postaci stacji naprawy rowerów należy mieć na 
uwadze, że cena pojedynczego punktu nie obejmuje kosztów transportu, montażu i dodatkowych 
opcji. np. dedy kowanych zabezpieczeń anty kradzieżowych z kluczem patentowym. Biorąc pod uwagę 
doświadczenia z innych miast można się spodziewać dodatkowych wydatków związanych 
z powstającymi uszkodzeniami mechaniczny mi stacji lub kradzieżami narzędzi wchodzących w skład 
jej zestawu. Naprawa takich elementów nie będzie podlegać zabezpieczeniu gwarancyjnemu. 

Ze swojej strony informuję, że dołożę wszelkich starań, aby w kolejnych latach budżetowy ch 
uwzględniać ścieżki rowerowe w tych nowo budowanych drogach, w przypadku których będzie to 
możliwe. 

Sprawę prowadzi: Justyna Lopaleu ska. lei: (42) 714 32 28. e -mail: jlopalewska a umz.zgierz.pl. 
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