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Polacy coraz częściej korzystają z
systemów rowerów miejskich. Łódź, Białystok i Warszawa odnotowują kolejne
rekordy w liczbie nowych użytkowników i wypożyczeń.
Całkiem nowy łódzki system, otwarty przed długim majowym weekendem,
odnotował ponad 15 wynajmów każdego roweru w ciągu doby i 100 tysięcy
wypożyczeń w 10 dni. W tak krótkim czasie zarejestrowało się też prawie 30 tys.
użytkowników.
- Uruchamiając Łódzki Rower Publiczny na przełomie kwietnia i maja zdawaliśmy
sobie sprawę, że zainteresowanie tą formą ekologicznego, taniego i zdrowego
transportu miejskiego w Łodzi będzie rekordowe. Wyniki, które jednak
odnotowujemy w ciągu ostatnich dni to absolutny fenomen - mówił w ubiegłym
tygodniu Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska. 6 maja statystycznie co ok.
5,5 sekundy w Łodzi wynajmowano rower miejski.
W Białymstoku trzeci sezon BiKeRa rozpoczął się 21 marca. Od tego dnia z miejskich
rowerów białostoczanie skorzystali już ponad 100 tysięcy razy.
– Ten wynik to zasługa stale powiększającego się grona białostoczan, którzy
pokochali nasze BiKeRy i coraz chętniej z nich korzystają – mówił zastępca
prezydenta Robert Jóźwiak. – Wszystko wskazuje, że ten sezon przyniesie nowy
rekord wypożyczeń.
W 2015 roku rowery miejskie były w Białymstoku wypożyczane ponad 472 tys. razy,
co dało wzrost o ponad 35% w porównaniu do 2014 roku (w pierwszym sezonie
wypożyczeń było ponad 347 tys.). Niemal o połowę wzrosła liczba zarejestrowanych
w systemie użytkowników w porównaniu z pierwszym sezonem. W 2015 roku do
grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 12 tys. osób. W systemie
zarejestrowanych było już ponad 38,5 tys. użytkowników.
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Ważnym krokiem w rozwoju Białostockiej Komunikacji Rowerowej było powiększenie
systemu. W 2014 roku w Białymstoku było 30 stacji i 300 rowerów, w 2015 roku
tych stacji było już 45, a rowerów 450. BiKeR to jedyny w Polsce rowerowy system
aglomeracyjny, który poza stacjami w Białymstoku ma także jedną stację w gminie
Choroszcz i dwie w gminie Juchnowiec Kościelny.
Z kolei w Warszawie od początku marca rowery Veturilo wypożyczono ponad pół
miliona razy. Przybyło prawie 26 tysięcy nowych użytkowników. Najaktywniejszy z
nich ma na koncie już 342 wypożyczenia, co oznacza, że korzysta z rowerów średnio
4,5 razy dziennie.
Warszawski Rower Publiczny Veturilo został uruchomiony 1 kwietnia 2012 roku. Od
tego czasu użytkownicy skorzystali z rowerów miejskich ponad 6,3 miliona razy, a w
systemie zarejestrowało się 386 tysięcy warszawiaków.
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