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Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/08/2014 

 
 
Dotyczy: mo żliwo ści wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffe ra (odc. Światowida – 
Myśliborska. 
 
 

 Szanowni Państwo, 

  

 Ponownie zwracam się z wnioskiem o wytyczenie drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera (odc. 

Światowida – Myśliborska/Strumykowa). Przez ostatnie 3 lata padały różne argumenty z Państwa ust, które 

były, w mojej ocenie, zbywaniem tematu. 

Np. argument o istniejącej organizacji ruchu (lewoskręt Mehoffera – Strumykowa) uniemożliwiającej 

wprowadzenie drogi rowerowej na jezdnię, który podczas obserwacji w terenie z udziałem przedstawiciela m.st. 

Warszawy (BDiK) został obalony – ruch w tej relacji i ogólnie na zachodnim wlocie ul. Mehoffera na to 

skrzyżowanie (z Myśliborską/Strumykową) jest bardzo mały i w zupełności może być obsłużony przez jeden 

pas ruchu. Proszę o wykonanie stosownych pomiarów, aby Państwo się o tym przekonali. 

Np. argument o tym, że wg SUiKZP m.st. Warszawy droga rowerowa może istnieć tylko poza jezdnią – został 

obalony. Studium nie narzuca lokalizacji ddr w ciągach ulic. 

 Uważam, że wyznaczenie ddr na jezdni będzie jednak najlepszym rozwiązaniem ze względu na 

stosunkowo niskie natężenie ruchu samochodowego na ul. Mehoffera i w sumie niski koszt jej wyznaczenia w 
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porównaniu z budową ddr poza jezdnią. Sama droga rowerowa połączy ciąg rowerowy wzdłuż ul. Strumykowej 

z drogą rowerową wzdłuż ul. Światowida. 

 Proszę o realizację wniosku. 
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