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Dotyczy:  wykonania drogi dla rowerzystów po zachodniej stronie ul. Świderskiej. 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 

Bardzo proszę o zaplanowanie w budżecie 2014 roku niewielkiej kwoty (maksymalnie 250 tys. 

zł) do wykorzystania przez ZMID na przekształcenie obecnego chodnika wzdłuż ul. Świderskiej (odc. ul. 

Picassa/Porajów – Trasa Mostu Północnego, zachodnia strona) na ciąg pieszo – rowerowy lub 

dobudowanie odseparowanej od ruchu pieszego (oddzielny ciąg) drogi rowerowej. Obecnie droga 

rowerowa wzdłuż opisywanego odcinka ul. Świderskiej istnieje po jej wschodniej stronie, podczas gdy na 

północ od ul. Picassa/Porajów droga rowerowa wybudowana jest po zachodniej stronie. W efekcie, aby 

rowerzyści jadący drogą rowerową przy ul. Świderskiej i dalej prawidłowo, tj. nie łamiąc przepisów 

PoRD, wjechali na drogę rowerową wzdłuż TMP w stronę Młocin, muszą na skrzyżowaniu ulic: 

Świderskiej i Picassa / Porajów przejechać z zachodniej strony ul. Świderskiej na jej wschodnią stronę 

(często czekając na sygnał zielony), a następnie przed odcinkiem ul. Świderskiej w tunelu pod TMP, 

ponownie przejechać na zachodnią stronę. W efekcie dwukrotnie muszą pokonywać ul. Świderską, przy 

czym w jednym przypadku jest to przejazd bardzo kolizyjny (przy tunelu, droga dla rowerzystów z TMP 

na Tarchomin, to zjazd w dół w kierunku ul. Świderskiej), z ograniczoną widocznością dla kierowców 

(gdy w zatoce autobusowej wybudowanej w ul. Świderskiej przy TMP stoi autobus). Dwukrotne 

przejeżdżanie rowerzystów przez ul. Świderską powoduje ponadto wymierne straty czasu przejazdu 

rowerzystów (oczekują na światłach przy skrzyżowaniu Świderskiej z Porajów / Picassa, a później muszą 

najczęściej ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym jezdnią ul. Świderskiej. 

Koniczność budowy zachodniej nitki drogi dla rowerów przy ul. Świderskiej wynika także z 

faktu znacznego zużycia się, wskutek nieustannego podmywania, drogi dla rowerzystów istniejącej po 

wschodniej stronie tego odcinka ul. Świderskiej. W pobliżu jest zagłębienie, w którym przy 
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jakichkolwiek opadach gromadzi się woda, która następnie jest wychlapywana na drogę dla rowerzystów 

i powoduje rozmywanie się kostki brukowej. 

Bardzo proszę o przychylenie się do wniosku i wyasygnowanie tak niewielkiej kwoty na poprawę 

komfortu jazdy tarchomińskich rowerzystów. 
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