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Wniosek o dopuszczenie ruchu rowerów na ul. Św. Doroty

Zgodnie  z  art.  241 Kodeksu postępowania administracyjnego,  zwracamy się  z  wnioskiem
o zmianę części ul. św. Doroty z drogi wyłącznie pieszej na drogę pieszo-rowerową.

Obecnie na części ul. Św. Doroty w okolicach wlotu ul. Kazimierza Wielkiego dopuszczony
jest wyłącznie ruch pieszy (znak C-13).
Uważamy, że możliwe jest również dopuszczenie ruchu rowerowego w tamtym miejscu. Nie
spowoduje  to  większych  utrudnień  dla  ruchu pieszego,  a  liczne  przykłady  deptaków (ul.
Świdnicka, ul. Oławska, ul. Szewska, ul. Kuźnicza) wskazują, że ruch pieszy i rowerowy mogą
ze sobą współistnieć.
Zastosowanie znaku C13/C16 z poziomą kreską (droga pieszo-rowerowa) spowoduje, że piesi
i tak będą mieli pierwszeństwo.

Rozwiązanie  takie poprawi  komunikację rowerową w tym rejonie i  stworzy alternatywny
ciąg, równoległy wobec zatłoczonej ul. Świdnickiej. Poprawi dojazd do kościoła Św. Doroty,
a także do budynków przy pl. Franciszkańskim.

Przy okazji, należałoby również rozwiązać powiązanie ul. Św. Doroty z pasem rowerowym
wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Rozwiązaniem mogłoby być np. zastosowanie znaku P-23 na
chodniku.

Rozwiązanie  to  będzie  zgodne  zarówno  z  Wrocławską  Polityką  Rowerową,  a  także
z Wrocławską Polityką Mobilności:
„przyszłość mobilna miasta,  a także – w dużym stopniu – obszaru metropolitalnego, leży
w sprawnym transporcie zbiorowym, rowerowym i ruchu pieszym” (str. 4),
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„w obszarze transportu rowerowego za najistotniejsze środki realizacji celów przyjmuje się
[m.in.]:

– rozwijanie systemu transportowego bez barier dla ruchu rowerowego,
– zapewnienie spójności systemu tras rowerowych” (str.9).

Zgodnie z art.  391 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedź na powyższy
wniosek  prosimy  przesłać  na  adres  poczty  elektronicznej:
towarzystwobenderowskie@gmail.com.
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