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Wrocław, 8 stycznia 2017 rok .

Prezydent Miasta Wrocławia
50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9
W imieniu Mieszkaoców Osiedla Muchobór Wielki we Wrocławiu wnoszę o
doprowadzenie do bezpiecznego użytkowania ( w szczególności dla osób poruszających
się na rowerach ) nawierzchni na wybudowanym i oddanym do użytkowania w
miesiącu grudzieo 2016 roku trakcie rowerowo - pieszym znajdującym się Wrocławiu,
leżącym wzdłuż torów szlaku kolejowego Wrocław Gadów - Wrocław Zachodni linii nr
751 , łączącym rondo Pileckiego z ul. Trawową.
UZASADNIENIE :
W ramach budżetu WBO został wybudowany trakt pieszo-rowerowy na Muchoborze
Wielkim łączący ul. Trawową z rondem Pileckiego ( projekt nr 289 WBO 2015) .
Inwestycja została oddana do użytkowania najprawdopodobniej na początku grudnia
2016 roku .
Po dopuszczeniu traktu do użytkowania przez pieszych i rowerzystów dotarły do mnie
informacje (zgłaszane przez mieszkaoców osobiście podczas dyżuru oraz telefonicznie),
że na pewnym odcinku tego traktu jego użytkowanie jest niebezpieczne ponieważ
cześd traktu jest nieutwardzona i osoba jadąca na rowerze może ulec wypadkowi .
W dniu 31 grudnia 2016 roku osobiście dokonałem wizji w terenie i naocznie oraz w
praktyce stwierdziłem ,że:
- na odcinku od ronda Pileckiego do ul. Trawowej został wykony trakt rowerowopieszy, który jest ogólnie dostępny dla pieszych oraz osób poruszających się na
rowerach ,
- znaki czytelnie informują, że trakt przeznaczony jest dla pieszych oraz rowerzystów,
- trakt został wysypany nawierzchnią szutrową ,
- nawierzchnia szutrowa utwardzona (ustabilizowana mechanicznie) jest na odcinku od
ronda Pileckiego do ul. Waokowicza 52 (lokalizacja orientacyjna),
- na odcinku od ul. Waokowicza 52 do ul. Trawowej trakt wysypany jest nawierzchnią
szutrową ,która nie została utwardzona(ustabilizowana mechanicznie).

Widok na trakt od strony ul. Trawowej .

- poruszanie się rowerem na odcinku od ul. Waokowicza 52 do ul. Trawowej może byd
niebezpieczne dla osób poruszających się na rowerach.
Stwierdzam, że :
- wybudowany trakt rowerowo pieszy na odcinku od ul. Waokowicza 52 do ul.
Trawowej nie został wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w Standardach
projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego Miasta Wrocławia (Załącznik
nr 2 do Zarządzenia Nr 5493/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 rok .)
„W niektórych przypadkach na drogach rowerowych można stosowad nawierzchnie
nieutwardzone. Zalecany jest żwir stabilizowany mechanicznie i klinowany tworzący
warstwę o odpowiedniej grubości…”
„Na drogi gruntowe będące częścią szlaków rowerowych nie wolno wysypywad gruzu
budowlanego ani stosowad kruszyw o dużej średnicy (powyżej 40 mm), a jeśli się je
stosuje, np. w celu niwelacji nierówności, to zawsze należy go klinowad żwirem i
wałowad.”
- na trakcie zdarza się kruszywo o średnicy powyżej 40 mm,
- trakt nie został wybudowany zgodnie z założeniami . Brakuje betonowych obrzeży.
Reasumując , wnoszę o doprowadzenie opisanego odcinka traktu do poziomu
umożliwiającego jego bezpieczne użytkowanie.
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Jarosław Góral

