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INTERPELACJA NR 378 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Bieżącej konserwacji dróg rowerowych na Tarchominie i Nowodworach.  
 

W imieniu mieszkańców korzystających z dróg rowerowych w naszej dzielnicy, proszę o 

wyjaśnienia dotyczące bieżącego utrzymania dróg rowerowych w dzielnicy. 

Obecny stan wielu dróg rowerowych jest zły. Drogi rowerowe są na krawędziach pozarastane 

trawą – na zdjęciu droga przy H. Ordonówny (odc. Odkryta – Światowida): 

 

Podobnie zarośnięte są drogi rowerowe wzdłuż ulic: Stefanika, Ćmielowskiej i Milenijnej. 



 

Rosnące przy drogach rowerowych krzaki i drzewa zawężają mocno przekrój drogi, przez co 

rowerzystom trudno się minąć – droga przy ul. Milenijnej: 

 



 

 



Droga przy ul. Stefanika (zarośnięta jest też droga przy ul. Ćmielowskiej: Myśliborska – Światowida): 

 

Na drogach rowerowych często zalega piach, czy liście – droga przy ul. Strumykowej (rejon ronda 

Laszko Osvatha): 

 



Ponadto drogi rowerowe z kostki przy których rosną drzewa, mają powypychaną kostkę do góry przez 

korzenie drzew. Takie nierówności mogą być przyczyną upadku – droga przy ul. Milenijnej: 

 

Podniesione kostki w zbliżeniu: 

 

O złym stanie nawierzchni na tej drodze rowerowej rozmawiałem w maju z pracownikami Wydziału 

Infrastruktury, którzy obiecali się tym zająć (nawet wykonany został telefon do osób, które miały 

spowodować naprawy), ale do dziś stan tej kostki nie uległ poprawie. Z kolei w zeszłym roku 



(interpelacja nr 253, w BIP nr 555) wnioskowałem o przeprowadzenie remontu tej drogi rowerowej w 

roku bieżącym, najpóźniej w roku 2014 – wniosek pozostał bez odpowiedzi (odpowiedział jedynie 

Wydział Ochrony Środowiska w zakresie odchwaszczenia tej drogi). Podobna sytuacja z wypchniętą 

kostką jest na drodze rowerowej przy ul. Strumykowej (odc. Książkowa – Strumykowa). 

 

W związku z powyższym, proszę o odpowiedzi na pytania: 

Jak często drogi rowerowe są sprzątane z piachu, liści, itp.? 

Jak często przeprowadzana jest kontrola dróg rowerowych pod kątem zapadnięć, wypchnięć kostki? 

Czy drogi rowerowe są regularnie (np. co 2 m-ce) czyszczone z trawy wyrastającej z pomiędzy kostki, 

a jeśli nie to dlaczego? 

Czy krzewy i drzewa rosnące przy drogach rowerowych są regularnie (np. raz w miesiącu) przycinane, 

aby ich gałęzie nie rosł w skrajni dróg rowerowych, a jeśli nie to dlaczego? 

Kiedy nawierzchnia drogi rowerowej przy ul. Milenijnej będzie należycie wyremontowana? 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


