
 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz projektanta do uwag ZDM z pisma ZTM.TU.4116.267.2016  
 

Uwaga nr 1 Zarządu Transportu Miejskiego: 

Wyspiańskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Głogowskiej (rys. 2.6b) z uwagi na prowadzony ruch 

autobusowy linii nr 45 i niedostateczne parametry dla zachowania bezpieczeństwa współdzielonego 

ruchu drogowego (szerokość). Należy utrzymać dwa istniejące pasy ruchu. Sugerujemy rezygnację  

z rozwiązań projektowych na rzecz planowanych rozwiązań w ul. Berwińskiego. 

Odpowiedź Projektanta: 

Projektowana szerokość pasa ruchu przeznaczonego do prowadzenia ruchu samochodowego  

i autobusowego na odcinku od ul. Matejki do ul. Głogowskiej wynosi 3,8-3,9 m. W ocenie projektanta 

jest ona wystarczająca do prowadzenia ruchu autobusowego. Prezentowane rozwiązanie zakłada 

brak możliwości omijania autobusów przy istniejącym przystanku. Co więcej, przeciwdziałaniu 

omijaniu autobusów sprzyja zawężenie pasów ruchu do 3,50 m, a nawet do 3,00 m zwłaszcza  

w strefie śródmiejskiej. Jednakże z uwagi na chęć możliwie maksymalnego odsunięcia rowerzystów 

poruszających się projektowanym kontrapasem rowerowym od południowej krawędzi jezdni 

zdecydowano o pozostawieniu szerokości pasa ruchu wynoszącą 3,8-3,9 m. 

 

Uwaga nr 2 Zarządu Transportu Miejskiego: 

Szymborska (rys. 2.13) z uwagi na prowadzony ruch autobusowy linii nr 64 i niedostateczne 

parametry dla zachowania bezpieczeństwa współdzielonego ruchu drogowego (szerokość). 

Negatywnie oceniamy planowane zainstalowanie tablic uchylnych U-24 będących w kolizji z ruchem 

pieszym (na zasadach ogólnych) w osi ul. Chociszewskiego. Ponadto zwracamy uwagę na brak 

łączności projektowanego odcinka w ulicy Szymborskiej z rozwiązaniami drogowymi w ciągu  

ul. Hetmańskiej – sugerujemy wyznaczenie pasów rowerowych w ulicy Jarochowskiego (z możliwością 

późniejszego połączenia w kierunku ulicy Palacza). 

W części opisowej projektu zastosowano błędną nazwę ulicy tj. Szymborskiej zamiast Szymborska – 

nazwa pochodzi od wsi Szymborze koło Inowrocławia. 

Odpowiedź Projektanta: 

Projektowana szerokość pasa ruchu przeznaczonego do prowadzenia ruchu samochodowego  

i autobusowego na odcinku od ul. Matejki do ul. Głogowskiej wynosi 3,75 m przy miejscach 



 

postojowych oraz 3,30 m przy projektowanym pasie rowerowym na północnym wlocie na 

skrzyżowanie ul. Szymborskiej i ul. Hetmańskiej. W ocenie projektanta jest ona wystarczająca do 

prowadzenia ruchu autobusowego. 

Ponadto odstąpiono od projektowania tablic uchylnych U-24 w rejonie przedmiotowej ulicy. 

W stanie istniejącym jest zapewnione połączenie rozwiązań drogowych na skrzyżowaniu ulicy 

Szymborskiej i ul. Hetmańskiej. 

Zgodnie ze zleceniem nr RI.342.9.2016 z dnia 21.07.2016 r. ulica Jarochowskiego nie jest objęta 

niniejszym opracowaniem. Analiza możliwości i wyznaczenie pasów rowerowych w ulic 

Jarochowskiego może zostać wykonana w ramach odrębnego opracowania. 

Błędnie zastosowana nazwa ulicy w części opisowej została poprawiona. 

 

 


