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W dniu 26 maja na sesji zamykającej obrady VI Ogólnopolskiej Konferencji Drogownictwa 
w Lubinie przedyskutowano i przyjęto wnioski przygotowane przez jej uczestników. 
W trakcie obrad wygłoszono i przedyskutowano 18 referatów w następujących blokach tematycznych: 
1.	Metody pozyskiwania środków pomocowych na finansowanie inwestycji drogowych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007-2013. 
2.	Projektowanie, budowa i utrzymanie ścieżek rowerowych oraz problemy związane z rozwojem miejskiej infrastruktury.
3.	Ustawa o drogach publicznych oraz technologie stosowane w drogownictwie.
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Na podstawie wysłuchanych referatów i głosów w dyskusji sformułowała następujące wnioski szczegółowe:
W zakresie metod pozyskiwania środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007-2013, należy:

1.	Przewidzieć w Strategii Rozwoju Kraju i Narodowej Strategii Spójności oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych możliwie wysoki procent środków pomocowych przeznaczonych na finansowanie infrastruktury drogowej.
2.	W Programie Infrastruktura i Środowisko przy zadaniach związanych z modernizacją oraz budową nowych dróg przewidzieć kompleksowe systemy rozwiązań związanych z zabezpieczeniem obszarów zurbanizowanych przed hałasem.

W zakresie projektowania, budowy i utrzymania ścieżek rowerowych należy:

1.	Dążyć do zmian w przepisach ruchu drogowego oraz dotyczących projektowania dróg zmierzających do ułatwień w ruchu rowerów, np.: poprzez dopuszczenie ruchu rowerów po chodniku przy jezdni 
o prędkości powyżej 30 km/h (a nie 50 km/h jak obecnie). 
2.	Popularyzować i wprowadzać eksperymentalne systemy przesiadkowe Bike and Ride, dbając o właściwe ich przygotowanie zgodnie z najlepszymi wzorami. 
3.	Dokonać weryfikacji oraz doprowadzić do zmian aktów prawnych regulujących problematykę ruchu rowerowego, w tym:
·	Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
·	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
4.	Podkreślić konieczność daleko idącej poprawy warunków ruchu rowerowego w polskich miastach 
i promocji tej formy lokomocji, w szczególności poprzez:
·	budowę wysokiej jakości infrastruktury rowerowej (w tym dróg rowerowych i parkingów dla rowerów),
·	tworzenie stref “tempo 30”, których wyznaczanie eliminuje potrzebę budowy dróg rowerowych,
·	promocję roweru jako taniego i ekologicznego środka transportu.

Postulowane zmiany obejmować powinny w szczególności:
·	wyłączenie możliwości stosowania na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną przycisków dla rowerów,
·	wyłączenie możliwości stosowania na drogach rowerowych nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
·	uwzględnienie powszechnie stosowanych w Europie Zachodniej rozwiązań usprawniających ruch rowerowy (m.in. śluz rowerowych na skrzyżowaniach),
·	uchylenie przepisów zalecających wyznaczenie w miejscach przecięcia ścieżek z jezdniami przejść dla pieszych zamiast przejazdów dla rowerzystów.



W zakresie zmiany ustawy o drogach publicznych oraz technologie stosowane w drogownictwie, należy:

1.	Wprowadzić preambułę do ustawy, przypominającej o tym, że droga jest dobrem publicznym.
2.	Zmodyfikować definicję ulicy.
3.	Wyróżnić w zapisach ustawowych ulic czyli dróg samorządowych w miastach.
4.	Uprościć procedury zaliczania dróg oraz ustalenia ich przebiegu szczególnie w zakresie dróg samorządowych.
5.	Wprowadzić zapisy porządkujące sieć dróg zaliczonych do samorządowych szczególnie znajdujących się w granicach administracyjnych miast.
6.	Wprowadzić zapisy zmierzające do obligatoryjnego powoływania zarządów drogowych przez zarządców.
7.	Wprowadzić zapisy umożliwiające zarządzanie drogami samorządowymi w granicach administracyjnych miast przez jednego zarządcę.
8.	Zmodyfikować oraz usystematyzować zadania administracji drogowej do przewidywanych potrzeb wynikających z warunków zewnętrznych i wewnętrznych.
9.	Wprowadzić zapisy pozwalające na partycypacje osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w budowie, utrzymaniu i ochronie dróg i ulic.
10.	wprowadzić stabilne i odpowiadające potrzebom rozwijającego się gospodarczo i społecznie państwa systemu finansowania dróg z zapewnieniem obiektywnego systemu dystrybucji i alokacji środków finansowych w okresach zapewniających realizację działalności gospodarczej zgodnie z wymogami techniczno technologicznymi.
11.	Upoważnić zarządców dróg do nakładania i pobierania opłat za korzystanie z dróg.

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego należy:

1.	Wprowadzić ujednolicone wytyczne projektowe oraz instrukcje dla różnych kategorii dróg (w tym obowiązkowe wprowadzenie audytu BRD).
2.	Zwiększyć zainteresowanie władz centralnych problematyką budowy, utrzymania i wzrostu bezpieczeństwa ruchu na drogach równorzędnych, w tym w miastach stanowiących powiaty grodzkie.
3.	Objąć działaniem wojewódzkich rad BRD wszystkie drogi dążąc do opracowania równych programów BRD na drogach powiatowych i gminnych.
4.	Podnieść rangę BRD u decydentów i parlamentarzystów.
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