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Grudziądz, 11 lipca 2014 r. 
Pismo nr SRG-ZDM-03/07/2014 

 

  

Dyrekcja 
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 
ul. gen. J. Hallera 79, 86-300 Grudziądz 

 

w sprawie nieprawidłowości w montażu systemu sygnalizacji świetlnej 
przy ul. Legionów w obszarze od ul. Mieszka I do ul. Poniatowskiego 

oraz w obrębie skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Kraszewskiego 
 
W odpowiedzi na pisma z dnia 4 lipca: sygnatura ZDM-I-U.7223.3.15.2014 oraz ZDM-I-
U.7223.3.16.2014 Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz informuje, iż nie zgadza się na 
stawianie jakichkolwiek obiektów w ciągach dróg rowerowych bez zachowania wymaganej 
skrajni. Zaproponowane przez Państwa oklejenie słupów stawianych w skrajni odblaskową 
taśmą ostrzegawczą nie zmieni faktu, że wykonana inwestycja stanie w niezgodzie  
z obowiązującym prawem, stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa, a więc jej zgodny z prawem 
odbiór nie będzie możliwy.  
 
Korzystając z nawiązania do tematu chcielibyśmy podziękować za rozpoczęcie prac 
polegających na oklejaniu ostrzegawczą taśmą odblaskową przeszkód stojących w ciągach 
rowerowych, co niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa, które 
owe przeszkody stanowią. Jednocześnie podkreślamy, że jest to tymczasowy środek 
zastępczy, który ma poprawić bezpieczeństwo do czasu usunięcia istniejących przeszkód 
całkowicie. Akceptujemy takie tymczasowe rozwiązania z uwagi na świadomość wysokich 
kosztów, jednocześnie nie zgadzamy się na tworzenie nowych, niezgodnych z prawem, 
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i zwykłym zdrowym rozsądkiem. Nadmieniamy, 
że nasze Stowarzyszenie powstało w celu eliminowania tego typu rażących nieprawidłowości, 
dlatego w naszym obowiązku leży podjęcie wszelkich możliwych działań, mających na celu 
niedopuszczenie do realizacji tego typu sytuacji (włącznie z próbą uzyskania cofnięcia 
pozwolenia na realizację inwestycji). 
 
W w/w pismach podnoszą Państwo, że „nie ma możliwości przestawienia słupów sygnalizacji 
świetlnej wskazanych w załączonej dokumentacji”. Stwierdzenie to jednak dotyczy wyłącznie 
wskazanych słupów, które zostały niewłaściwie dobrane do wykonania zadania. Prosimy więc 
zastosować odpowiednie do zaistniałej sytuacji rozwiązania (słupy gięte, podwieszane, 
kształtki, wysięgniki itp.), a za wygenerowanie dodatkowych kosztów obwinić urzędnika, 
który przyjął do realizacji niezgodny z prawem projekt. 
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Prosimy o: 
 

1. zobligowanie wykonawcy do odsunięcia wszystkich wsporników zamontowanych w  
skrajni drogi rowerowej na wymaganą odległość, 

2. informację zwrotną o działaniach podjętych w tej sprawie przez Państwa oraz 
przewidywanych rezultatach. 

 
Do wiadomości: Prezydent Grudziądza 
 
 
 
 

z poważaniem 
Zarząd Stowarzyszenia          

 

 

Prezes Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz 

 

mgr Tomasz Kędzior 

 
 


