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Pismo nr SRG-ZDM-01/06/2014 

 

 

 

 

Dyrekcja 
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 

ul. gen. J. Hallera 79 
86-300 Grudziądz 

 
 
 

w sprawie sygnalizatorów świetlnych w ciągach komunikacji rowerowej 
 

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz nie zgadza się na umieszczanie w rowerowych 
ciągach komunikacyjnych sygnalizacji świetlnej wzbudzanej za pomocą przycisków z dwóch 
bardzo ważnych powodów: 

1. Jest to rozwiązanie dyskryminujące ruch rowerowy, tworzące tzw. czerwoną falę 
dla rowerzystów. Skutkuje to koniecznością każdorazowego zatrzymania się 
rowerzysty przed przejazdem, pomimo, że pojazdy na jezdni równoległej mają 
sygnał zielony i mogą kontynuować jazdę.  

2. Stosowanie sygnalizacji wzbudzanej przyciskiem dla pojazdów jest niezgodne  
z prawem. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, załącznik 3, p. 3.3.5 definiuje jednoznacznie przyciski, jako 
zarezerwowane wyłącznie dla pieszych. 

 
Nadmieniamy, że jest to dla ruchu rowerowego sprawa bardzo wysokiej wagi, gdyż chodzi  
o czynnik silnie ważący na wartości tej gałęzi transportu. Liczymy, że w imię wsparcia dla 
ekologicznego ruchu rowerowego oraz ocieplających się stosunków na linii ZDM-SRG, 
podejmą Państwo słuszną decyzję. 
 
Wskazanym i sprawiedliwym rozwiązaniem w przypadku wprowadzania sygnalizacji na 
skrzyżowaniu, jest zasada sygnałów równoległych. W takim układzie sygnał dla rowerzystów 
powinien być identyczny z sygnałem dla pojazdów poruszających się w tym samym kierunku 
po jezdni równoległej, jak ma to miejsce np. w ciągu ul. Hallera na przejeździe przez ul. 
Solidarności. 
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Niniejszy postulat dotyczy wszystkich przyszłych, aktualnie projektowanych  
i wykonywanych, jak również obecnie funkcjonujących systemów sygnalizacji świetlnej. 
Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz prosi o informację, czy nasze postulaty zostaną 
uwzględnione w obecnie realizowanych inwestycjach, a w szczególności w ciągu ulic 
Chełmińskiej, Konstytucji 3 Maja i Legionów. 
 

Do wiadomości: Prezydent Grudziądza 
 

z poważaniem 
Zarząd Stowarzyszenia          

 

 

Prezes Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz 

 

mgr Tomasz Kędzior 

 
 


