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W odpowiedzi na pismo nr 2 6 / $ ~ ~ / 1skierowane
2
do Prezydenta Miasta Katowice
w sprawie tras rowerowych uprzejmie informuje, ze Miasto uwzgledniajqc potrzeby mieszkaricow
sukcesywnie, w miare posiadanych srodkow finansowych, rozbudowuje infrastrukture rowerowq
w Katowicach. Dzialania prowadzone s q zarowno w kierunku rozwoju sieci tras rowerowych
o charakterze rekreacyjnym, jak rowniez budowy ciqgow komunikacyjnych przeznaczonych
dla ruchu rowerowego. Sciezki rowerowe sq realizowane przy okazji inwestycji drogowych
oraz remontow poszczegolnych ulic prowadzonych przez Miejski Zarzqd ulic i Mostow.
Dokumentacje projektowe dla ww. przedsiewziek sporzqdzane s
w oparciu
o obowiqzujqce przepisy (tj.: Rozporzqdzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne
i ich usytuowanie, Rozporzqdzenie Ministrow lnfrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

iAdministracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow isygnaiow drogowych, Rozporzqdzenie
Ministra lnfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoiowych warunkow technicznych
dla znakow isygnafow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkbw
ich umieszczania na drogach, Prawo o ruchu drogowym - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.
z pozniejszymi zmianami). Ponadto informuje, i t dla poprawy komfortu jazdy przyjeta zostala
przez Miasto zasada realizacji nowych drog rowerowych z jednolitej nawierzchni min. asfaltowej
(nie dotyczy to inwestycji, dla ktorych projektowanie zakonczono przed 2011r.). Omawiane
rozwiqzania stosowane bedq w przypadku uzyskania pozytywnej opinii wtascicieli uzbrojenia
podziemnego, wystepujqcego w sladzie planowanych ciqgow rowerowych.
Jednoczesnie informuje, i e w zwiqzku ze zlym stanem technicznym oznakowania
istniejqcych tras rowerowych, w biezqcym roku planowane jest zlecenie przez Wydzial Rozwoju
Miasta dokumentacji obejmujqcej jego odtworzenie i ujednolicenie. Bedzie ona stanowila
podstawg do podjecia przez jednostki Miasta odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury
rowerowej (Zaklad Zieleni Miejskiej oraz Miejski Zarzqd Ulic i Mostow) dzialan zwiqzanych
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zuzupelnieniem

brakujqcego

oznakowania.

Aktualnie

opracowywane

sq

wytyczne

do specyfikacji technicznej dla przedmiotowego zamowienia. Panstwa uwagi w tym zakresie
przedstawione w pismie z dnia 01.03.2012 r., jak rowniez na wskazanych stronach internetowych
przekazane zostanq wykonawcom omawianego projektu.
Z uwagi na sytuacje finansowq Miasta zwiqzanq z prowadzeniem strategicznych zadan
inwestycyjnych obejmujqcych m.in.: realizacjq nowych obiektow i ukladu drogowego na terenach
po KWK .Katowicen oraz przebudowq strefy Srodmiejskiej, w biezqcym roku nie przewiduje sie
zlecenia innych opracowan, w tym koncepcyjnych dla nowych tras rowerowych.
Konczqc dziekuje za przekazane uwagi dotyczqce infrastruktury rowerowej i zapewniam,
ze bqdziecie Panstwo informowani o podejmowanych dzialaniach majqcych na celu rozbudowe
i utrzymanie sieci tras i scieiek rowerowych na ternie Miasta Katowice.

tqczq wyrazy szacunku
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