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W związku z kończeniem prac przy ddr na ul 1 Maja proszę o przedstawienie 
koncepcji lub analizy ruchu na odcinku od ul Orlej w stronę pl. Kilińskiego. 

Proszę także o odpowiedź co do krzyżowania się ciągów pieszego i rowerowego na 
wysokości parkingu przed stadionem. Czym było podyktowane to rozwiązanie? 

A także krzyżowania się jezdni, torów, chodnika i ddr na przed ul. Łąkową. 
Z jakiego powód w tak newralgicznym i przez to niebezpiecznym miejscu piesi 
i rowerzyści muszą krzyżować swoje ciągi ruchu? Wygląda na ten moment na to, że 
priorytetem było usytuowanie ddr bliżej jezdni. Ale czy nie jest to błąd projektu? Czy na 
tym krótkim odcinku od przejazdu przez 1 Maja do wjazdu na parking ddr nie mogła iść 
wzdłuż ogrodzenia stadionu? Nadal oczywiście byłoby skrzyżowanie ciągów, ale 1 
zamiast 3. 

Stawiam w tym miejscu wniosek o rozpoczęcie prac nie tylko nad siecią dróg co 
już, wiem, zostało zapoczątkowane, ale także nad opracowaniem standardów i dobrych 
praktyk, które byłyby podstawą dla projektantów przy tworzeniu infrastruktury 
rowerowej w Zgierzu. 
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w odpowiedzi na Pana interpelację, doty czącą głównie ulicy 1-go Maja. załączani fragment 
projektu stałej organizacji ruchu obejmujący odcinek od ul. Orlej w kierunku Placu Kilińskiego. 

Na wysokości parkingu przed stadionem ciąg pieszy przeplata się z rowerowym. Priorytetowe 
na tym zadaniu jest prowadzenie ścieżki rowerowej. Piesi mają zapewnione przejście przez drogę dla 
rowerów między poszczególnymi odcinkami chodnika. Na trasie ścieżki nie mogą znajdować się 
przeszkody. W przypadku ciągu pieszego wprowadzono poszerzenie. Przyjęto, że utrzymana zostanie 
szerokość, jaką uprzednio zajmował sam chodnik od strony parkingu. Zdecydowano o wprowadzeniu 
pasa zieleni, w którym zlokalizowane zostaną dodatkowe lampy oświetlające parking. 

W ramach projektu, oprócz ścieżki powstaną również systemy dla rowerów zlokalizowane na 
parkingach. Na trasie ddr wzdłuż 1-go Maja zlokalizowane będą dwa takie parkingi. Pierwszy przy 
stadionie, przyjęto tu początek trasy ścieżki. Ze względu na ograniczające skrajnię ciągu pieszego 
drzewa - na wysokości skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich, zdecydowano o przejściu ddr na 
drugą stronę jezdni. Przyjęto, że nowe przejście i przejazd będą uzupełniały organizację skrzyżowania 
z ul. Łąkową. 

Podstawą dla projektantów do tworzenia rozwiązań dla rowerów są Warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - ścieżki zlokalizowane są w pasie 
drogowym, co za tym idzie są elementem drogi. 

Sprawę prowadzi: Justyna Lopalewska. tel.: (42) 714 32 28, e—mail: jlopalewska a umz.zgierz.pl. 
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ELEMENTY PROJEKTOWANE 
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ELEMENTY DROGOWE 
Profanowany krawain* betonowy nafa/dowy 1?x25i100cm 

Projektowany krawężnik b*to«crwy 20r JOrlOOcm 
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ELEMENTY UKŁADU DROGOWEGO 

ProjnUowana chodnik) - kotfta batonowa typu Holand jf 6 cm 

Prostowana drooa rawarowa - nawiamhraa z batonu aataJtowago • barwiona kok 

Prô a kto warty ctaę praszo-rowar owy * koafca balonowa typu Hołand bazbuowa rjj 

Utwardzania - kostka betonowa typu Bahaton gr. • cm 

Zfajrdy - kostka batonowa typu Bahalon gr 8 cm 
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