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Burmistrz Miasta Reda

Postulaty zmian infrastruktury i organizacji ruchu drogowego w obrębie miasta 
Reda mające na celu uwzględnienie potrzeb mieszkańców Redy używających 

roweru do celów komunikacji, rekreacji oraz sportu.

1. Uspokojenie ruchu na ul. Obwodowej wraz z ułatwieniem jazdy rowerem tą ulicą 
poprzez wybudowanie rond jedno-pasowych na kluczowych skrzyżowaniach oraz 
wprowadzenie pasów ruchu dla rowerów w jezdniach, wraz z ciągiem pieszym z 
dopuszczoną jazdą rowerów w/g koncepcji z załącznika.

2. Rozwiązania problemu braku dostępnego dla każdego rowerzysty połączenia z 
wschodnią częścią Rumi, a więc łącznika ul. Obwodowej z ul. Kosynierów, oraz 
zadbania, aby w przyszłej inwestycji znalazło się rozwiązanie dogodne, bezpieczne i 
wydajne dla rowerzystów - w postaci pasów rowerowych w jezdniach tworzących 
spójną i ciągłą infrastrukturę rowerową z proponowaną organizacją ruchu na ul. 
Obwodowej.

3. Poszerzenie w parku miejskim na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Olchowej ciągów 
pieszych wraz uzupełnieniem znaków dopuszczających poruszanie się tam rowerem, 
tak, aby połączyć obecnie formalnie odseparowane dzielnice. Obecnie dużo 
rowerzystów zmuszonych jest do łamania prawa i przeciskania się miedzy pieszymi, 
mając za jedyną alternatywę jazdę okrężną ul Gdańską lub ul. Obwodową.

4. Wsparcie Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów w lobbowaniu na rzecz budowy 
pasów ruchu dla rowerów na ul. Puckiej (zarządzanej przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich) aby umożliwić spokojną i bezpieczną jazdę między odseparowanymi 
osiedlami, na często zakorkowanej drodze, co najmniej na odcinku od ul.12 Marca do 
ul. Nowej wraz z wprowadzeniem śluzy dla rowerów w miejscu sygnalizacji świetlnej 
aby umożliwić bezpieczny skręt w lewo.

5. Rozważenie możliwości utworzenia zadaszonego i monitorowanego parkingu 
rowerowego obok dworca kolejowego Reda lub np w Tunelu pod ulicą Gdańską 
wykorzystując istniejący monitoring realizującego ideę Park & Ride w dojazdach do 
pracy w ramach metropolii.
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6. Wprowadzenie na nowo powstającej inwestycji na ul. Leśnej oznakowania nie 
zobowiązującego do poruszania się chodnikami które w/g pierwotnego oznakowania 
w/g projektu nakładały nakaz poruszania się nimi rowerzystów, mimo iż nie spełniają 
żadnych standardów jakościowych, oraz mocno obniżają bezpieczeństwo rowerzystów 
w ruchu drogowym.

7. Dokończenie ciągu rekreacyjnej drogi rowerowej na ul. Mostowej w Mościch Błotach, 
wraz zabezpieczeniem istniejącego odcinka przed dalszą dewastacją przez 
zmotoryzowanych.

8. Wykorzystywania w przyszłości wiedzy praktycznej i doświadczenia w nowo-
powstających inwestycjach środowisk rowerowych a więc Wejherowskiego 
Towarzystwa Cyklistów, by nowo powstające drogi uwzględniały także interes 
niezmotoryzowanych mieszkańców miasta, pieszych i rowerzystów w zakresie 
lokalnych uwarunkowań i potrzeb społecznych wynikających z lokalizacji danej drogi. 
Dzięki czemu dodatkowo znacząco można będzie podnieść bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.
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