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Dotyczy:  
Nawierzchni dróg rowerowych 

 

Bractwo Rowerowe z zadowoleniem przyjmuje wiadomości o planach budowy drogi 
rowerowej w ulicy Warszawskiej. Mamy nadzieję, że zgodnie z propozycją Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej nawierzchnia drogi zostanie wykonana z masy bitumicznej. 
Możliwość wykorzystania kostki brukowej - jak w przypadku ostatnio budowanych dróg 
rowerowych w Radomiu - jest nie do przyjęcia.  

Kostka nie jest zalecana do budowy dróg rowerowych, ponieważ nawet przy 
prawidłowym ułożeniu nie tworzy gładkiej powierzchni. Użytkownik odczuwa to jako 
znaczne pogorszenie warunków jazdy. Doświadczenia z użytkowania ciągu rowerowego  
w alei Bolesława Chrobrego w pełni potwierdzają to zdanie.  

Nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w piśmie pana wiceprezydenta 
Nity z dnia 30 sierpnia 2004 roku (nr I.II.7040-63/2004), iż 'nie na wszystkich odcinkach 
planowanych do wykonania tras rowerowych można położyć nawierzchnię asfaltową,  
a przyczyną tego jest potrzeba zabezpieczenia łatwego dostępu do infrastruktury podziemnej.'  
Jeśli potrzeba łatwego dostępu do podziemnej infrastruktury jest rzeczywiście taka istotna,            
to konsekwentnie należałoby zaprzestać stosowania mas bitumicznych na jezdniach. Jeżeli 
jednak asfalt jest używany na jezdniach, to odmowa wykorzystania go na drogach 
rowerowych jest dyskryminacją rowerzystów. Stosowania kostki brukowej                                 
nie usprawiedliwiają również względy finansowe. Według cennika przedstawionego w dniu           
30 sierpnia 2004 roku przez przedsiębiorstwo AS, koszt ułożenia metra kwadratowego masy 
bitumicznej wynosi 29 złotych. Pozostaje zatem znacznie niższy od kosztu ułożenia kostki, 
nawet przy powtórnym jej użyciu. Ponadto w przypadku potrzeby zerwania nawierzchni                 
w celu dostania się do infrastruktury podziemnej, koszty przywrócenia jej do stanu 
używalności ponosi użytkownik infrastruktury - a nie miasto. Słuszne zaś wydaje się żądanie, 
by władze miasta zaczęły wyżej cenić interes mieszkańców, niż koszty właścicieli 
podziemnej infrastruktury.   

Negatywną opinię co do użycia kostki brukowej do budowy dróg rowerowych wydała 
ostatnio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na zapytanie 
skierowane do ministerstwa infrastruktury przez redakcję dziennika Życie. Treść                           
w załączeniu.  
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Wobec powyższego wnosimy o uwzględnienie w projekcie budowy drogi rowerowej 

w ulicy Warszawskiej wykonania nawierzchni z masy bitumicznej. 
Jednocześnie wyrażamy wolę włączenia się do postępowania w sprawie budowy drogi 
rowerowej w ulicy Warszawskiej jako podmiot na prawach strony. Oczekujemy zatem 
pisemnych powiadomień o wszystkich postanowieniach i decyzjach podjętych w tej sprawie. 
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Otrzymują:  
1. Urząd Miejski w Radomiu 
2. a/a 


