
WSTĘPNE KONSULTACJE
DOT. STRATEGII REALIZACJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH  W MIEŚCIE LUBLIN

Miasto Lublin zaprasza do współpracy przy opracowaniu:
Strategii realizacji systemu dróg rowerowych.

Celem  projektu  jest  przygotowanie  i  uzgodnienie  Strategii  rozwoju  systemu 
podstawowych  tras  rowerowych  przebiegających  na  terenie  Lublina,  służących 
obsłudze podróży o charakterze ponadlokalnym, związanych z dojazdami do obszaru 
śródmiejskiego,  podróży  międzydzielnicowych  oraz  podróży  zewnętrznych  w 
stosunku do miasta.

Wynikiem projektu będą:
• Mapa z propozycją  układu tras rowerowych łączących w skali całego miasta 

ważne  cele  podróży,  np.  osiedla  mieszkaniowe,  szkoły,  uczelnie,  miejsca 
pracy,  tereny rekreacyjne,  obiekty kultury i  sztuki,  obiekty handlowe,  węzły 
komunikacyjne.

• Rekomendacje  dot.  zasady  prowadzenia  ruchu  rowerowego  na 
poszczególnych odcinkach ulic (np. jako droga dla rowerów, pas dla rowerów, 
uspokojenie ruchu),

• Oszacowanie kosztów i wskazanie priorytetów realizacyjnych.

Uwaga: zakłada się, że Strategia zasadniczo nie będzie dotyczyć
 ulic o znaczeniu lokalnym z punktu widzenia prowadzenia ruchu rowerowego (ulic 

klasy L i D).    

Projekt  będzie  realizowany  z  udziałem  mieszkańców  Lublina  i  organizacji 
społecznych. Przewiduje się przeprowadzenie konsultacji na dwóch etapach:

• wstępnym, w celu zebrania propozycji przebiegu i sposobu rozwiązania tras 
rowerowych,

• zasadniczym,  w  celu  zebrania  opinii  do  opracowanej  Strategii  wraz  z  ew. 
propozycjami zmian i uzupełnień.

W  związku  z  powyższym,  do  dnia  3  września  b.r.  można  zgłaszać  wstępne 
propozycje dot. tras rowerowych, które powinny być uwzględnione w Strategii. 
Zgłoszenie propozycji wymaga:

• wypełnienia  Formularza  zgłoszenia  propozycji  trasy rowerowej (wzór  w 
załączeniu),

• przesłania wypełnionego formularza drogą elektroniczną (w pliku doc., lub pdf) 
na adres sekretariatu konsultacji społecznych Strategii: 

Agnieszka Rogala: biuro@transeko.pl
Przesłane  propozycje  zostaną  wykorzystane  w  procesie  opracowania  wstępnego 
dokumentu Strategii. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI TRASY ROWEROWEJ DO STRATEGII 
REALIZACJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W MIEŚCIE LUBLIN

PROPONOWANY PRZEBIEG TRASY (nazwy ulic):

mailto:biuro@transeko.pl


WSTĘPNE KONSULTACJE
DOT. STRATEGII REALIZACJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH  W MIEŚCIE LUBLIN

KRÓTKI OPIS PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA (wydzielona trasa rowerowa poza jezdnią, pasy rowerowe 
na jezdni, sposób rozwiązania punktów kolizji, niezbędne obiekty, itd.)

UZASADNIENIE (wyjaśnienie, jakie będą funkcje i rola trasy, dlaczego powinna być realizowana): 

UWAGI:

KONTAKT DOOSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

Imię i nazwisko:

Dane kontaktowe (preferowany adres mailowy):

Reprezentowana instytucja (opcjonalnie.): 


