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

W ślad za wnioskiem z dnia 07 maja 2013 r. (Swiderska/ddr/01/2013 (int 350) ), w którym 

zaznaczałem, że: 

„Konieczność 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 jakichkolwiek opadach gromadzi się woda, która następnie jest wychlapywana na drogę 

dla rowerzystów i powoduje rozmywanie się kostki brukowej.” 

 

Z uwagi na wzmożony, po otwarciu TMP, ruch samochodów na ulicy Świderskiej, przy każdych 

opadach deszczu woda zbierająca się w zagłębieniu na jezdni oraz „trawniku” pomiędzy jezdnią, a drogą 

dla rowerzystów jest rozchlapywana na drogę rowerową. Woda ta spływając wymywa podbudowę drogi 

rowerowej, przyczynia się do rozwarstwiania się kostki brukowej, zapadnięć, itp. Ponadto na drogę 

rowerową wraz z wodą nanoszone są kamyki, piach i szlam, co z kolei powoduje zagrożenie dla 

bezpieczeństwa poruszania się tą drogą rowerzystów po opadach deszczu (zmniejszenie przyczepności 

opon rowerowych do podłoża). 

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

drogi rowerowej po wschodniej stronie ul. Świderskiej. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Aktualny stan drogi rowerowej w opisywanym miejscu – należałoby także przyciąć rosnące przy drodze drzewa, 

aby ich korony nie przeszkadzały w jeździe rowerzystom: 

 


