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Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 4 w Gliwicach w dniu 2010-07-05

Mapa odcinka trasy nr 4 Maciejów, kąpielisko – Żerniki
Poniżej lista znalezionych usterek na odcinku od kąpieliska w Maciejowie do Żernik
(numeracja punktów-skrzyżowań według projektu).
Miasto wyremontowało tą trasę i
oznakowało blisko 10 lat temu. Dziur nie za
wiele, nawet budowa autostrady nie
zdemolowała tej drogi, ale oznakowanie
szlag trafił. Według moich obserwacji
rocznie ginie średnio 10 % znaków.
Przyczyny są różne i nie o tym chciałem tu
pisać. Namówiłem niegdyś magistrat, żeby
wykonać nowe oznakowanie, bardziej
pasujące do jej charakteru. Niestety
wykonawca nie przyłożył się do roboty. Do
tego doszło jeszcze błędne oznakowanie
objazdu, które działa tak długo, jak długo
przypadkowy rowerzysta nie zechce
przeczytać, co pisze na drogowskazach, bo
umieszczono je na odwrót.
1. pkt. 22. Maciejów, kąpielisko.
Niewłaściwy tekst na drogowskazach.
Wszystkie pozostałe znaki źle umocowane,
na niewłaściwej wysokości.
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2. pkt. 23. Maciejów, kąpielisko.
Pozostawiony nieaktualny znak C-13.
Nowy
znak
metalowy
R-1
stoi
w nieusuniętych krzakach.
Znak malowany niezgodnie z instrukcją –
brak wyrównania i wyczyszczenia podłoża,
za słabe pokrycie powierzchni (nie malowane
dwukrotnie).
pkt. 24. Brak znaków na skrzyżowaniu.

3. pkt. 29. Skrzyżowanie z autostradą A1. Są znaki objazdu budowy wiaduktu autostradowego,
ale ustawione są w niewłaściwym kierunku (pomylone nazwy na tablicach).
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4. pkt. 30. Znaki malowane niezgodnie z instrukcją, ponadto brak ostrych konturów tła.

5. pkt. 31. Znaki malowane niezgodnie z instrukcją
jw., czarny pasek namalowany pod znakiem!

6. Dla porównania znak wykonany
prawidłowo (Czyżowice, Gm. Gorzyce)
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pkt. 33. Ul. Stepowa, róg ul. Wigilijnej. Znaki powieszone zbyt nisko.
7. pkt. 34. Niewłaściwy tekst na
drogowskazach.

Nowa redakcja audytu 2012-05-15.
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Aneks. Audyt kontrolny
w dniu w dniu 2010-10-21
W wyniku interwencji poprawione zostały
napisy na drogowskazach. Żle namalowane
znaki
zostały
tylko
„poprawione”.
Niekompetentny wykonawca nawet nie
usiłował
wykonać
znaków
zgodnie
z instrukcją – nie wyrównał podłoża i nie
zamalował tego, co wystaje spod nowszego
znaku.

8 i 9. pkt. 31. Żerniki, skraj lasu.

