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Od ponad 10 lat zajmujemy się zachęcaniem do prawidłowego oznakowania tras
rowerowych zgodnie z promowaną przez nas koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Nasz
kol. Piotr Rościszewski miał możliwość uczestniczenia w opracowywaniu koncepcji tras
rowerowych w Waszym Mieście, ale sposób zorganizowania przetargu na projekt techniczny
uniemożliwił mu uczestnictwo w dalszej fazie projektowania.
Ostatnie pismo l.dz. 1/SKZ/11 w sprawie problematyki tras rowerowych zostało
skierowane m.in. do Waszego Urzędu drogą elektroniczną i odebrane przez Was w dniu
31 stycznia 2011 r. Proponowaliśmy w nim przeprowadzanie przez nas audytów, czy
dokumentacja tras rowerowych zlecana firmom nie znającym tej specyfiki została wykonana na
odpowiednim poziomie. Dopiero teraz mieliśmy możliwość zapoznania się z wykonanymi
projektami i z przykrością stwierdzamy, że dokumentacja wykonana przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Gra-Mar” w Lublińcu, według której Wasz Urząd zamierza realizować
oznakowanie tras rowerowych zawiera poważne błędy, które powinny być usunięte przed
przystąpieniem do jego realizacji.
Najpoważniejszym z błędów jest to, że nie zostały zachowane standardy oznakowania PTTK:
– zamiast podstawowych dla polskiego systemu znakowania znaków R-1 umieszczanych za
skrzyżowaniami zastosowano nagminnie znaki R-3a przed skrzyżowaniami,
– Najlepiej sprawdzają się „wandaloodporne” znaki malowane na pniach drzew, zamiast których
zaprojektowano znaki metalowe mocowane do pni nieekologicznymi i niepraktycznymi opaskami.
– Brak jest zupełnie tablic informacyjnych w miejscach węzłowych o największym ruchu
turystycznym. Nie zastąpią ich tablice zaprojektowane na granicach Gminy w miejscach
o bardzo małym ruchu turystycznym. Ponadto tablice te mają niepełną treść i zawierają błędy.
– Drogowskazy zaprojektowano z bardzo skąpą treścią merytoryczną i usytuowano w miejscach
zupełnie przypadkowych. Podobnie jak tablice informacyjne nie tworzą żadnego systemu i ich
wartość dla orientacji w terenie jest znikoma.
– Oznakowanie turystyczne znakami drogowymi kategorii R wymaga sporządzenia
i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego, którego najwyraźniej nie wykonano.
– Tablice informacyjne tras rowerowych, dydaktyczne i z planem miasta nie tworzą spójnego
systemu, a materiały przetargowe proponują zakup i ustawienie nieaktualnej wersji planu
miasta.
Szczegóły w załączonym do pisma audycie dokumentacji oznakowania tras rowerowych
w Lublińcu.
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