
Uchwała Nr       

Rady Miejskiej w Słupsku1

z dnia                  2007 r.

w sprawie dróg rowerowych na terenie miasta Słupska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz 

art.  6  ust.  1  i  ust.  5  pkt  6  i  art.  10  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  o 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Słupsku 

uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza  się  standardy  techniczne  i  wykonawcze  dróg  rowerowych  w  Słupsku  w  celu 

polepszenia ich jakości oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Standardy  stanowią załącznik do uchwały.

§ 2.

W ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały Prezydent Miasta przedstawi Radzie 

Miasta  schemat  sieci  połączeń  rowerowych  obejmujących  całe  Miasto  Słupsk  wraz  z 

harmonogramem jej wykonania.

§ 3.

Dokumentacja techniczna inwestycji i remontów - zarówno w zakresie dróg rowerowych, jak i 

pozostałej infrastruktury drogowej, jeśli mają one wpływ na warunki poruszania się rowerami, 

jest konsultowana z powoływanym przez Prezydenta Miasta społecznym zespołem zadaniowym 

do spraw komunikacji i rekreacji rowerowej w Słupsku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                              Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Słupsku

Zbigniew Konwiński

                                                                      

1 Jest to propozycja projektu uchwały, obecna treść jeszcze może ulec zmianie, gdyż dokument jest na bieżąco 
konsultowany z prawnikami i specjalistami z dziedziny budowy dróg rowerowych.



UZASADNIENIE

Co rok na ulicach Słupska pojawia się więcej rowerzystów. Nie są to już osoby traktujące  
rower rekreacyjnie, ale używające go na co dzień. Coraz częściej rower jest wykorzystywany w 
drodze do pracy, czy na zakupy jako konkurencyjny dla samochodów środek lokomocji. Niestety,  
istniejąca infrastruktura rowerowa (ścieżki, na których znajdują się przeszkody,  wytyczone na 
nierównych chodnikach, urywające się nagle, itp.)  lub częściej jej brak, utrudnia komunikację  
rowerową  w  mieście  i  w  rezultacie  zniechęca  do  korzystania  z  roweru.  Dlatego  tak  wielu  
rowerzystów, zamiast po niewygodnych ścieżkach, decyduje się na jazdę po ulicach i chodnikach  
powodując   zagrożenie  w ruchu drogowym.  Tylko  w 2007 roku  na ulicach  Słupska   doszło  
do_____ potrąceń rowerzystów.  

Wprowadzenie standardów, które będą obowiązywały przy budowie wszystkich ścieżek  
rowerowych  w  Słupsku  zdecydowanie  poprawi  bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym.  Ścieżki  
wykonane zgodnie ze standardami będą konkurencyjne i zachęcą mieszkańców do codziennego  
oraz  rekreacyjnego  poruszania  się  rowerem.  Ponadto,  standardy  pozytywnie  wpłyną  na  
efektywność wydawania pieniędzy oraz mogą ułatwić pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na 
budowę ścieżek,  co  wynika z  doświadczeń  innych miast  (np.  Gdańsk).  Dzięki  wprowadzeniu 
standardów, Słupsk dołączy do grona miast przyjaznych rowerzystom, które mają już podobne 
rozwiązania a standardy stanowią prawo miejscowe (Poznań, Kraków i Gdańsk). Proponowane 
standardy  są  wynikiem wieloletniej  pracy  specjalistów  z  „Sekcji  Rowerzystów Miejskich” w  
Poznaniu. Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, a  
dzięki  staraniom  Stowarzyszenia  Użyteczności  Publicznej  „Aktywne  Pomorze”,  zostały  
udostępnione do użytku w Słupsku.

Połączenie dróg rowerowych w sieć, pozwoli stworzyć system tras rowerowych, którymi  
będzie można podróżować pomiędzy poszczególnymi częściami miasta. 

Uchwała  jest  inicjatywą  oraz  wyrazem  woli  mieszkańców  miasta,  którzy  poparli  ją  
swoimi podpisami.

Uchwała realizuje jeden z głównych kierunków polityki horyzontalnej Unii Europejskiej –  
zrównoważony rozwój oraz jest zgodna ze Strategią Transportową Miasta Słupska.

Stowarzyszenie „Aktywne Pomorze”


