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Dotyczy:  

Budowy drogi rowerowej  

wzdłuż ul. Chrobrego 

 

Bractwo Rowerowe z zadowoleniem przyjęło wiadomość o planach budowy drogi 

rowowej w alei Bolesława Chrobrego. Nie widzimy jednak żadnego uzasadnienia 

wykorzystania do tego celu kostki brukowej.  

Kostka nie jest zalecana do budowy dróg rowerowych, ponieważ nawet przy równym 

ułożeniu nie tworzy gładkiej powierzchni Użytkownik odczuwa to jako znaczne pogorszenie 

warunków jazdy. Szczególnie dotkliwa w przypadku kostki z fazowanymi krawędziami. 

O nieprzydatności nawierzchnia z kostki dla ruchu rowerowego niech świadczy przykład 

nieistniejących już dróg rowerowych w alei Grzecznarowskiego i w ulicy Słowackiego. 

Powszechnym był tam widok rowerzystów korzystających z asfaltowej jezdni tuz obok drogi 

rowerowej wyłożonej kostką.  

W krajach zaawansowanych pod względem budowy infrastruktury rowerowe - jak 

Dania, Niderlandy, Szwajcaria - drogi rowerowe pokrywa się asfaltem. Podczas tegorocznej 

wyprawy do Szwajcarii i Włoch członkowie Bractwa przejechali drogami rowerowymi setki 

kilometrów - nie napotykając odcinka wykonanego z kostki.  

Wykorzystania kostki brukowej me uzasadniają również względy finansowe. 

Nawierzchnia z kostki jest droższa od asfaltowej. Jako przykładowe wyliczenia 

przedstawiamy roboczy kosztorys budowy drogi rowerowej w alei Hallera w Gdańsku 

udostępniony dzięki uprzejmości pana inżyniera Michała Niwińskiego z Transprojektu 

Gdańskiego. Wyliczenia dokonano w roku 2001 - aktualne ceny mogą się różnić, tutaj jednak 

znaczenie ma ich wzajemny stosunek.  

Nawierzchnia z masy bitumicznej: 31,92 zł/m²  

- koryto głębokości 10 cm wykonywane spycharką oraz walcem: 1,44 zł/m²  

- podbudowa grubości 10 cm z kruszywa łamanego wzmocnionego cementem.  

zagęszczanego mechanicznie do grubości 8 cm: 10,49 zł/m²  

- masa mineralno-asfaltowa grubości 3 cm z przywozem, rozścieleniem  

mechanicznym i walcowaniem: 19,99 zł/m²  
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Nawierzchnia z kostki betonowej: 54,95 zł/m²  

- kostka grubości 6 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 

 

Wobec powyższego wnosimy o uwzględnienie w projekcie budowy drogi rowerowej 

w alei Bolesława Chrobrego wykonania nawierzchni z masy bitumicznej. Prosimy o pisemne 

ustosunkowanie się do przedstawionych argumentów. 
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Otrzymują:  

1. Urząd Miejski w Radomiu 
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