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Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/03/2012 

 
Dotyczy: mo żliwo ści wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffe ra (odc. Światowida – 
Myśliborska. 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 
 Z uwagi na dotychczasową korespondencję z Biurem Inżyniera Ruchu m.st. 
Warszawy oraz Zarządem Dróg Miejskich (załączam) w sprawie wytyczenia drogi 
rowerowej na jezdni ul. Mehoffera, zwracam się z wnioskiem o przyznanie dodatko-
wych środków dla ZDM z przeznaczeniem na małą modernizację układu pasów ru-
chu na wlotach skrzyżowań ul. Mehoffera z ul. Myśliborską / Strumykową, aby możli-
we było dowiązanie proponowanej drogi rowerowej do istniejącej drogi rowerowej w 
ul. Strumykowej. 
 W ten sposób sieć dróg rowerowych będzie spójniejsza w tym rejonie Warsza-
wy (obecnie droga rowerowa w ul. Strumykowej nagle urywa się). 
 
 
 Jednocześnie proszę o wskazanie konkretnych zapisów w SUiKZP m.st. War-
szawy, z których wynikałoby, że droga rowerowa przy ul. Mehoffera powinna być, jak 
wynika z ostatniego pisma ZDM, wydzielona poza jezdnią (Ja nie znalazłem). Proszę 
zwrócić uwagę, że budowa wydzielonej drogi rowerowej w tym rejonie Warszawy 
będzie: wielokrotnie droższa (budowa drogi rowerowej od podstaw z nawierzchnią 
asfaltową) i czasochłonna  (konieczność uzgodnień w ZUD lokalizacji takiej drogi). 
Wytyczenie obustronnej drogi rowerowej na szerokiej jezdni ul. Mehoffera z dowią-
zaniem jej do istniejącej drogi rowerowej w ul. Strumykowej (przykład dowiązania 
wymagający dopracowania, przedstawiłem w załączniku – str. 3) jest szybsze i tań-



sze w realizacji, a co ważne posiada te same cechy funkcjonalności co wydzielona 
poza jezdnią droga. 
 
 
Załącznik: pisma wymienione w treści 
 
 
Do wiadomości: 
ZDM – Dyrektor Michał Trzciński 
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