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Urząd Miejski w Grudzi ądzu 
Wydział Inwestycji i Remontów 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

 

w sprawie nieprawidłowości w inwestycji Wiślana Trasa Rowerowa 
 
Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz informuje o zauważonych w dniu wczorajszym 
nieprawidłowościach w realizacji inwestycji jak w nagłówku. Na skarpie wiślanej, pomiędzy 
ul. Wędkarską i Saperów trwają prace montażowe słupów oświetleniowych wzdłuż drogi 
pieszo-rowerowej. Nieprawidłowość polega na montażu słupów bez zachowania wymaganej 
skrajni (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. z 1999 nr 
43 poz. 430, Załącznik numer 1, p.5). 
 
Wymagana w/w rozporządzeniem skrajnia to 20 cm, jednakże, zaleca się odsunięcie 
rzeczonych słupów ze względów bezpieczeństwa na odległość co najmniej 50 cm.  
Ze swojej strony pragniemy doradzić ustawienie wsporników oświetlenia od strony Wisły, 
zamiast obecnego rozwiązania od strony jednostki wojskowej. 
 
Uzasadnienie: 
 

1. Konstrukcja roweru nie pozwala na zbliżenie się do wszelkiego rodzaju obiektów 
pionowych ze względu na możliwość zahaczenia o nie kierownicą. Przeciętna długość 
kierownicy w rowerze, to 60-70 cm. Należy wziąć też pod uwagę, że aby bezpiecznie 
poruszać się w sąsiedztwie przeszkód pionowych, należy oddalić od nich koniec 
kierownicy na co najmniej 20 cm. Tak więc dla większości rowerzystów niemożliwe 
jest korzystanie z nawierzchni drogi rowerowej w odległości mniejszej niż 40-50 cm od 
przeszkody. Powstaje niebezpieczeństwo zahaczenia kierownicą i upadku, co u 
rowerzystów często kończy się poważnymi obrażeniami. 
 

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz stoi na stanowisku, że skorygowanie omówionej 
nieprawidłowości jest konieczne, gdyż nieprawidłowość ta waży bardzo znacząco nie tylko na 
bezpieczeństwie, ale na wartości użytkowej wspomnianej inwestycji. Ponadto przyjęcie 
inwestycji bez wykonania omówionych tu poprawek jest niemożliwe ze względu na 
niezgodność z przytoczonym powyżej Rozporządzeniem. 
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Sugerujemy też jak najszybszą reakcję, zanim prace zostaną ukończone. 
 
Prosimy o: 
 

1. zobligowanie wykonawcy do odsunięcia słupów o których mowa powyżej na odległość 
co najmniej 50 cm od skrajni drogi, 

2. informację zwrotną o działaniach podjętych w tej sprawie przez Państwa oraz 
przewidywanych rezultatach. 

 
Do wiadomości: Prezydent Grudziądza 
 

 
z poważaniem 
Zarząd Stowarzyszenia          
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