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Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta Tczewa 

 

W dniu 15 lipca 2015 roku, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie odbyło się spotkanie Zespołu 

ds. polityki rowerowej.  

 

Obecni według załączonej listy. 

 

Na wstępie Pani Anna Peichert przedstawiła bieżący stan spraw. 

Poinformowała, iż odbyły się konsultacje mailowe z mieszkańcami dotyczące lokalizacji nowych 

stojaków. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z wnioskami o zamontowanie stojaków przy 

Wspólnotach Mieszkaniowych, instytucjach i sklepach, supermarketach. Konkretnie wskazywali m.in. 

Przychodnię Rogowscy i sklep sieci Biedronka, obie lokalizacje na osiedlu Bajkowym, a także Halę 

Pilawa i Bar Kociewiak.  

Prezydent Adam Burczyk dodał, że o ile kwestia stojaków przy instytucjach miejskich jest oczywista, 

przy Wspólnotach możliwa do realizacji przy współpracy z zarządcami nieruchomości, to właściciele 

sklepów i supermarketów powinni o taką infrastrukturę zadbać sami. 

Mieszkańcy wskazali 9 lokalizacji łącznie, bez określonej ilości stojaków.  

Pan Grzegorz Pawlikowski dodał, iż przekazał Zespołowi zbiorczą listę lokalizacji, w których jest 

zapotrzebowanie na  stojaki rowerowe, w sumie na 100 sztuk.   

Prezydent Adam Burczyk, poinformował, że stojaki będą montowane etapami w miarę możliwości 

finansowych. Dodał, że na przyszły rok planowany jest budżet na działania rowerowe w granicach 300 

– 400 tys. zł. Zwrócił się z prośbą do Zespołu o przygotowanie na następne spotkanie listy działań na 

przyszły rok z szacunkowym budżetem. 

 

W dalszej części spotkania Pan Grzegorz Pawlikowski poruszył kwestię powstającej ulicy Poligonowej i 

biegnącego wzdłuż jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego - inwestycji realizowanej przez Zakład 

Utylizacji Odpadów Stałych. Według Pana Pawlikowskiego nawierzchnia, z której ma zostać 

wykonany ciąg pieszo-rowerowy czyli kostka polbruk jest złym wyborem. Zwrócił się z pytaniem czy 

na tym etapie realizacji zadania można jeszcze wpłynąć na zmianę decyzji dotyczącej nawierzchni. 

Pani Jolanta Śliwińska odpowiedziała, że jeżeli taki typ nawierzchni został wpisany we wniosku o 

dofinansowanie, a umowa nie daje możliwości zmiany zakresu, to taka zmiana może pociągnąć za 

sobą koszty w postaci zwrotu dofinansowania w tej części realizacji.  

 

Pan Krzysztof Misiewicz zwrócił się z pytaniem o remont chodników przy ulicy Wojska Polskiego, 

który miał miejsce niedawno, a nie wykonano przy jego okazji ścieżki rowerowej.  

Pani Joanna Rzepka odpowiedziała, iż decyzja o remoncie chodników przy Wojska Polskiego zapadła 

przed powstaniem koncepcji, która zakłada poprowadzenie ścieżki.   

 

Pan Grzegorz Pawlikowski poruszył kwestię harmonogramu działań na przyszły rok. Zespół 

zdecydował, że do terminu następnego spotkania członkowie prześlą swoje propozycje do 

harmonogramu z określonym budżetem. 

 

Na zakończenie Zespół ustalił termin następnego spotkania na 5 sierpnia 2015 roku, godz. 13.00. 
 

Opracowanie sprawozdania:  

Katarzyna Wojciechowska 

Wydział Rozwoju Miasta UM Tczew 


