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Szanowni Państwo! 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o stworzenie parkingu rowerowego w parkingu 
podziemnym pod wrocławskim Dworcem Głównym oraz zwiększenie liczby stojaków 
rowerowych po jego wschodniej stronie.  

Pragniemy zauważyć, że znajdujące się pod dachem przy wyjściach z parkingu stojaki 
każdego dnia są wypełnione rowerami. Nawet w sezonie zimowym trudno znaleźć tam 
wolne miejsce. Podobnie wygląda sprawa ze stojakami po północno - wschodniej stronie 
Dworca Głównego. Są one wykorzystywane praktycznie cały czas, pomimo tego że nie 
posiadają zadaszenia.  

Rowery wokół Dworca Głównego zostawiane są najczęściej na dłuższy czas. Cykliści 
wolą parkować pod dachem, gdzie rower chroniony jest przed deszczem i śniegiem. 
Ponadto pod zadaszeniami zamontowane są kamery, które teoretycznie tworzą 
zabezpieczenie przed kradzieżami. 

Mając na uwadze rosnący ruch rowerowy we Wrocławiu oraz obłożenie parkingów przy 
Dworcu Głównym, a także kreowanie pozytywnego wizerunku integracji kolei i 
rowerów, pragniemy, aby w naszym mieście powstały stojaki rowerowe na dworcowym 
parkingu podziemnym, a także żeby zwiększona została liczba stojaków rowerowych po 
wschodniej stronie Dworca Głównego. 
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W każdym większym mieście Europy Zachodniej w rejonie dworców kolejowych 
funkcjonują bezpieczne przechowalnie rowerów. We Wrocławiu istnieją co prawda 
parkingi rowerowe, lecz ich liczba jest zbyt mała oraz nie umożliwiają one bezpiecznego 
pozostawienia roweru na dłuższy czas. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o instalację co najmniej 50 stojaków w 
kształcie odwróconej litery „U” w parkingu podziemnym w jak najbliższym sąsiedztwie 
wyjść do hali dworca oraz skierowanie na ten parking kamer monitoringu. Umożliwi to 
bezpieczne i komfortowe parkowanie rowerów. Ponadto proponujemy montaż 
dodatkowych 20 stojaków w kształcie odwróconej litery „U” po wschodniej stronie 
Dworca Głównego. Proponowane rozwiązanie z pewnością mogło by stanowić 
modelowy w skali kraju przykład integracji ruchu rowerowego i kolejowego.  

Zwracamy również uwagę, że niektóre stojaki rowerowe znajdujące się przy wyjściach z 
parkingu podziemnego zajęte są przez porzucone rowery, które nie są przez nikogo 
wykorzystywane. Prosimy o przyjrzenie się tej sprawie i podjęcie czynności w kierunku 
ograniczenia takich przypadków. Rekomendujemy usunięcie wraków rowerów 
zabierających miejsca parkingowe. 

Liczymy na Państwa pozytywną reakcję i deklarujemy chęć współpracy. Kopię listu 
przesyłamy do wiadomości Macieja Bluja, wiceprezydenta Wrocławia oraz Daniela 
Chojnackiego, wrocławskiego oficera rowerowego. 

Z poważaniem 
 

Krzysztof Papierniak 
Akcja Miasto 

 
Cezary Grochowski 
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