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Grudziądz, 11 lipca 2014 r. 
Pismo nr SRG-ZDM-04/07/2014 

 

  

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

 
 

w sprawie przebiegu ciągu rowerowego wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja  
(przejazd przez ul. Runa Leśnego) 

 
W odpowiedzi na pismo z dnia 1 lipca 2014, dotyczącego przebiegu drogi dla rowerów 
budowanej obecnie w ciągu ul. Konstytucji 3 maja (jak w nagłówku), sygnatura ZDM-II-
I.7013.16.2.80.2013, Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz informuje, iż w dniu 26 czerwca 
2014 r. odbyło się w omawianej sprawie spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Rowerowy 
Grudziądz z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Markiem Miturą. W czasie trwania 
tego spotkania uzyskaliśmy od Pana Naczelnika informację, że opinia Policji w sprawie, 
stanowi jedynie dla ZDM materiał pomocniczy, a nie obligujący do podejmowania decyzji. 
Jak powiedział Pan Mitura, decyzja o przebiegu drogi rowerowej leży po stronie 
grudziądzkiego ZDM-u bez względu na treść policyjnej opinii. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz domaga się 
realizacji projektu, w którym droga rowerowa na odcinku przecinania się z ul. Runa Leśnego 
ma przebieg prosty. 
 
Nadmieniamy, że na poparcie rozwiązania, którego się domagamy, istnieją wytyczne  
z podręczników budowania dróg rowerowych, opinie specjalistów w dziedzinie budowy dróg 
z państw z dużym doświadczeniem w dziedzinie organizacji ruchu drogowego oraz z Polski 
(jak GDDKiA – opinia dostarczona Państwu w załączniku jednego z pism w sprawie), 
rzeczywiste rozwiązania stosowane w krajach z nowoczesnym drogownictwem jak i polskich 
miastach oraz własne doświadczenia praktyczne w poruszaniu się po dobrze i źle 
rozwiązanych przejazdach rowerowych. Wiemy, że promowane przez nas rozwiązanie 
przekłada się na znaczny wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście, nie tylko dla 
rowerzystów. Wszystkie badania i doświadczenia wskazują na słuszność promowanych przez 
nas rozwiązań, tymczasem Państwo mają tylko opinię opartą na błędnym i złudnym 
stereotypie, którego podtrzymywanie i realizacja dyskryminują i utrudniają ruch rowerowy, 
stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników dróg i konserwują archaiczne  
i niebezpieczne nawyki kierowców. 
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Prosimy o informację zwrotną o podjętej przez Państwa decyzji, gdyż chcielibyśmy 
poinformować opinie publiczną o tym, jakie rozwiązania promuje Zarząd Dróg Miejskich 
Grudziądzu. Nie ukrywamy, że liczymy, że postawicie Państwo na nowoczesność i 
bezpieczeństwo. 

 
 

Do wiadomości: Prezydent Grudziądz 
 
 
 

z poważaniem 
Zarząd Stowarzyszenia          
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