
Notatka  ze spotkania dot. projektu PBO "Rowerowy Łazarz" 
 
13 września 2016, WTiZ 
Z udziałem: 
Joanna Gabiś - ZDM 
Wojciech Makowski - WTiZ stanowisko ds. rowerowych  
Maciej Teresiak - WTiZ i MIR 
oraz projektantów (stadtraum) 
 
Ogólne uwagi: 
Jeżeli spadek liczby miejsc parkingowych wynika z przepisów, to nie mamy wyjścia, a 
jeżeli mamy, to je chrońmy 
 
Wszędzie robić wyspy z 4 elementów narożnych, one mają wtedy 1m, wtedy więcej 
miejsca np dla śmieciarek. 
 
Na projektach należy oznaczać wielkość znaków  dla rowerzystów mini, w opisie nie 
wystarczy. 
 
W przypadku skrzyżowań, gdzie rowerzysta może pojechać nie tylko prosto, należy 
odsuwać P-27 od skrzyżowania lub rezygnować z nich (aby nie sugerować, że możliwa 
jest tylko relacja na wprost). 
 
Część ulic zazębia się z zamówionym projektem z PBO  "Bezpieczna grunwaldzka droga 
do szkoły i przedszkola, który będzie udostępniony po ustaleniu kształtu tego projektu 
 
Uwagi do poszczególnych rysunków: 
Biała/ Niecała - nie było jezdni manewrowej na parkowanie ukośne, bez uwag 
Skryta - da się wprowadzić jeszcze jedno miejsce 
Matejki - koperty mogą mieć 2,3 metra, nie muszą być takie szerokie. 
Stolarska - należy wskazać zakres projektu na styku z Grunwaldzką, zaznaczyć chociaż 
linią wyjazd rowerowy 
Konopnickiej/Orzeszkowej - skorygować zakres przy Śniadeckich (uciąć); na dłuższych 
odcinkach można rozrzedzić P-27 do minimalnej częstotliwości co 50 metrów. Koperty - 
zaznaczyć na niebiesko. 
Ul. Wyspiańskiego - na odcinku pomiędzy ul. Chełmońskiego a Matejki/Berwinskiego nie 
przewiduje się rozwiązań rowerowych (kontrapas), ze względu na małe wydłużenie przy 
prowadzeniu jezdnią obok.  
Na część pl. Wyspiańskiego jest już zatwierdzony projekt firmy Crossroads - należy go 
uwzględnić 
Kossaka, Chełmońskiego -  prawdopodobnie są opracowane ramach projektu "Kontraruch 
rowerowy na Grunwaldzie" - ZDM sprawdzi i da znać. 
Wyspiańskiego - za mało P-23 na pasach rowerowych, dodać co 50 m, dodać czerwone 
malowanie na skrzyżowaniu z Wojskową 
Klonowica - bez U-24, nie są niezbędne przy tak małych ulicach 
Limanowskiego - na pewno jest zatwierdzony projekt Planisa (w lutym zatwierdzony, jakieś 
2 tygodnie temu była koncepcja MIR (dot. skrzyżowania z ul. Drużbackiej) - wykonawca 
powinien mieć całą dokumentację i na niej pracować. 
Niegolewskich - do sprawdzenia, czy da się dodać więcej miejsc parkingowych. 
Morawskiego - kiedy jest lustro, należy zrobić linię STOP - można to przyjąć jako zasadę 
Jarochowskiego/Potworowskiego - mniejszy azyl +P-14 
Szymborska - bez U-24, tylko pole czerwone i linia. 



Kanałowa - Głogowską wyciąć z zakresu - tak samo ze Strusia 
Małeckiego/Strusia - usunąć P-11 
Małeckiego - dodać stojaki w miejscu, gdzie orientacyjnie żaden samochód się nie zmieści 
Rynek Łazarski - czy jest jakiś projekt, który należy uwzględnić? Do sprawdzenia. 
Rynek Łazarski - można zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, skracając pas czerwony 
przed skrzyżowaniem. 
Lodowa - nie jest pewne, czy miejsca skośne się zmieszczą ze względu na warunki ruchu 
pieszego. Być może też miejsca przed Rynkiem Łazarskim są w kolizji z niedawno 
ustawionymi stojakami rowerowymi 
Stablewskiego/Lodowa - wprowadzić pełne oznakowanie. 
Lodowa/Załęże - koperta dla niepełnosprawnych do przeniesienia 
Chłodna - bez azylu, niech będzie P-27 mimo trudnej nawierzchni (najwyżej nie zostanie 
wymalowane) 
Karwowskiego - do sprawdzenia, czy tu się azyl zmieści? Kontrapas, żeby ograniczyć 
nielegalne parkowanie, zastanowić się jednak na ukośnym parkowaniem? Wtedy 
kontraruch. 
 
Rysunki z naniesionymi zmianami wskazanymi przez MIR (lista zmian szersza niż 
wskazane powyżej) są załącznikiem do notatki (w posiadaniu stadtraum) 
 
Uwaga z narady z Zastępcą Prezydenta 14.09: Spotkanie z Radą Osiedla organizuje 
Gabinet  Prezydenta (z-ca dyrektora Patryk Pawełczak). Od projektantów potrzebny 
sygnał, na kiedy rysunki będą kompletne, aby można było ustalić termin (z odpowiednim 
wyprzedzeniem). 
 
Przygotował: 
Wojciech Makowski, WTiZ 


