Stowarzyszenie
Rowerowy Grudziądz
ul. Szenwalda 3
86-300 Grudziądz
KRS: 0000489600
NIP: 8762459729
REGON: 341521539

Grudziądz, 3 kwietnia 2014 r.
Pismo nr SRG-UM-01/04/2014

Prezydent Grudziądza
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

dotyczy przyjętych „Wytycznych Projektowych, Wykonawczych i Utrzymaniowych
Dróg Rowerowych miasta Grudziądza”

Panie Prezydencie
W odpowiedzi na pismo, sygnatura ZDM-II-I.7021.6.1.8.2014 z dnia 12 marca 2014 r.,
przesyłamy szczegółowy opis zmian, jakie wprowadzono do „Wytycznych Projektowych,
Wykonawczych i Utrzymaniowych Dróg Rowerowych miasta Grudziądza”. Opis ten jest
wynikiem porównania dokumentu, który w konsultacjach został zaakceptowany przez Zarząd
Dróg Miejskich w Grudziądzu i przedstawicieli Grudziądzkiego Środowiska Rowerowego
z załącznikiem Zarządzenia Prezydenta nr 115/13.
Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Pana Prezydenta Sikory, które otrzymaliśmy na spotkaniu w
dniu 2 kwietnia 2014 r., iż zmiany w omawianym dokumencie zostały wprowadzone bez
wiedzy Prezydenta, prosimy o traktowanie zawartych w załączniku uwag w sposób
nieosobisty. Celem naszych wyjaśnień jest bowiem jedynie ułatwienie Panu Prezydentowi
zrozumienia naszego rozczarowania, które było wynikiem zauważenia tak dużych
niezgodności.
Po wczorajszym spotkaniu wierzymy, że dokument ten zostanie w należyty sposób
przywrócony do stanu, w którym pełnił on będzie rolę pomocniczą w budowaniu przyjaznego
rowerzystom Grudziądza. Rozwiązaniem idealnym byłoby zastąpienie obecnego dokumentu
w całości tym, który wspólnie z Zarządem Dróg wypracowaliśmy i zatwierdziliśmy (na
podstawie Wytycznych wrocławskich). W Zarządzeniu Prezydenta mógłby się też pojawić
zapis, że Wytyczne muszą być dołączone do SIWZ każdego zamówienia wpływającego na
ruch rowerowy w naszym mieście.
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Załączniki:
1. Płyta CD z plikami w formacie PDF:
a) Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Grudziądza nr 115-13.pdf
b) Wytyczne planistyczne projektowe wykonawcze i utrzymaniowe systemu dróg
rowerowych miasta Grudziądza.pdf – plik zawiera zatwierdzone przez ZDM i
przedstawicieli Grudziądzkiego Środowiska Rowerowego Wytyczne, które zgodnie
z zapewnieniem dyrekcji ZDM miały ukazać się jako załącznik Zarządzenia
Prezydenta;
c) Wytyczne - analiza zmian.pdf – plik zawiera analizę różnic pomiędzy
załącznikiem z dwóch pozostałych plików. Dla lepszej czytelności plik zawiera
legendę na pierwszej stronie dokumentu.;
d) Notatka służbowa z dnia 20 września 2012 r.pdf - Skan notatki służbowej
dotyczącej spotkania przedstawicieli grudziądzkiego środowiska rowerowego z
pracownikami ZDM w Grudziądzu w dniu 19 września 2012 r.;
z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia
Prezes SRG

Tomasz Kędzior
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