
Numer identytliacyjny zadania, tzw: ID. 
(wpisuje Biuro ds. Partycypacji Spdecznej w Depmtamencie Komunikacji 

I S~deczne i  i Zdrowia Urzedu M m a  Eo&i) 1 
1. Q t u l  zadania (do 15 wyraz6w) 

Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym na wybranych odcinkach 
- dajmy rowerzystom wybbr. 

2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, rodzaj wlasnoici i nazwg osiedla, do ktbrego n a l e j  dana dzialka 
moiina sprawrliiL. nu mapce dostgpnej przez link nu stronie www.lodzpL4udzer_obywateIski/2017) 

1. Popietuszki od Maratoliskiej do Eyiwiarskiej - dzialki od P22-6llwszystkie 94 - 100, 
301136,38,40,46,48,50, nieparzyste 1 1 1- 125, parzyste 124 - 184, wszystkie 188- 
193, 197, nieparzyste 201-207,218, 365131 1 ,3  12 

2. 11 Listopada od Okulickiego do Brzoskwiniowej - dzialki B7-3615,36/3,27/3,22 

3. Eagiewnicka od Sikorskiego do mostku nad Bzurq - dzialki B12-1/22 

4. Brzezihska od Kasprowicza do Hanuszkiewicza - dzialki W47-38819 

5. LimanowskiegolAleksandrowska od Brukowej do Wareckiej wraz z Brukowq od 
Helskiej do Limanowskiego - dzialki B31-6214,63124,63126, B44-239,5160, 

6. Konstantynowska od Kralicowej do Scieiki biegnqcej wzdM zachodniego ogrodzenia 
Ogrodu Botanicznego - dzialki P25-2134,2137 

7. Warszawska od przejazdu przy Skrzydlatej do Wycieczkowej - dzialki B22-49515,6, 
16,32,33,36, 37,38,39,41,42,43,47, 54,56,34014, 13,24,29,32,34,50,52, 
33912,3 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

X PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpisz ponitej n m g  osiedla) 

(w prrypadku braku, nazny osiedla uzupelnia Biuro dr. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 

Urqdu Miasta t o h i )  

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek, ile i jakich 
drzew ma zostaC uwzglqdnione (do 60 wyrazbw) 

Wprowadzenie oznakowania C16+T22 (droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem 
rowerowym) na wybranych odcinkach. Rozwiqzanie takie pozwala rowerzystom wybraC, czy 
chcq jechad jezdniq (doSwiadczeni, jadqcy szybko), czy chodnikiem (niedoswiadczeni, jadqcy 
wolno, bojqcy siq ruchu samochodowego) i jest korzystne w nastqpujqcych sytuacjach: 
- substandardowa droga rowerowa 1 ciqg pieszo - rowerowy (wqski, dziurawy itp). 
- dawna (zlikwidowana) droga rowerowa 
- ruchliwa jezdnia i chodnik z niewielkq liczbq pieszych. 
W Lodzi obowiwje m.in. na ul. Przybyszewskiego. 
Szczeg6lowy opis proponowanych odcink6w znajduje siq w zalczniku. 



5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

LACZNIE:! 20 ooo.oo zd 



Za4qcznik: szczeg6lowy opis proponowanych odcink6w wraz z fotografiami. 

1. Popieluszki od Maratoiiskiej do Lyiwiarskiej (po stronie zachodniej) - jako kontynuacja 
ciqgu pieszo-rowerowego od Kusoci~iskiego-Lyzwiarska, posiadajqca podobne (nawet nieco 
lepsze) parametry: asfaltowa nawierzchnia w stosunkowo dobryrn stanie, taka sama szerokoSC 
i natqzenie ruchu pieszego, a t a k e  podobne parametry i ruch na jezdni. 



2. 11 Listopada od Okulickiego do Brzoskwiniowej - dawna droga rowerowa, 
zlikwidowana ze wzglqdu na utrudnione potqczenie z jezdniq i nier6wnq nawierzchniq z 
kostki. Jednak dla rowerzyst6w mniej doiwiadczonych nadal mode by6 to atrakcyjny odcinek, 
szczeg6lnie przy powolnej jeidzie pod g6rq. Ruch pieszych jest niewielki. 



3. Lagiewnicka od Sikorskiego do mostku nad Bzurq (obecnie droga rowerowa) - ze 
wzglqdu na fatalny stan drogi rowerowej, groiqcej wypadkiem przy szybszej jeidzie w d61, 
wskazane by by40 zezwolenie rowerzystom na korzystanie z jezdni. 



4. Brzezinska od Kasprowicza do Hanuszkiewicza (po stronie p6lnocnej) - ze wzglqdu na 
bardzo intensywny ruch samochodowy, w tyrn ciqiarowy, niewielki ruch pieszych oraz dobry 
stan chodnika po remoncie (asfalt). Na tym rozwiqzaniu zyskajq tei kierowcy, gdyi 
wyprzedzenie rowerzysty bywa tam problematyczne. 



5. Limanowskiego / Aleksandrowska od Brukowej do Wareckiej (po stronie pblnocnej) 
wraz z Brukowq od Helskiej do Limanowskiego (po stronie zachodniej) - ze wzglqdu na 
intensywny ruch samochodowy na wiadukcie oraz szerokoik chodnika wiqkszq nii po 
przeciwnej stronie, gdzie takie rozwipanie wprowadzono. Dodatkowo takie polqczenie 
pozwoliloby czqiciowo odci@yk odcinek C16+T22 w ciqgu drogi rowerowej po stronie 
potudniowej, gdzie w z powodu niewielkiej szerokoici ruch rowerowy oraz odbywa siq 
wahadlowo, nie ma tei mozliwoSci ominiqcia pieszego (trzeba poczekak ai przejdzie na 
szerszy odcinek). Zezwolenie na jazdq po stronie pblnocnej umo8liwiloby tez wygodne 
polqczenie dla jadqcych ul. Limanowskiep od strony centrum, z wykorzystaniem ul. Helskiej 



6. Konstantynowska od Krahcowej do Scieiki biegnqcej wzdluz zachodniego ogrodzenia 
Ogrodu Botanicznego (po stronie poiudniowej)- odcinek z maiym ruchem pieszyrn, a 
mogqcy stanowiC dla rowerzystbw ja&cych tym skr6tem znaczne ulatwienie pozwalajqce 
uniknqC klopotliwego lewoskqtu na ruchliwej Konstantynowskiej . 



7. Warszawska od przejazdu przy ul. Skrzydlatej do Wycieczkowej (obecna DDR) - ze 
wzglqdu na jej z4y stan (nierbwna kostka) slabq widocznoSC ulic poprzecznych oraz 
szerokoici miejscami niespelniajqcej standardow (ciqg pieszo - rowerowy o szerokoSci 2 m 
przebiegajqcy przez przystanek, chodnik o szerokoici 1 m tui obok drogi rowerowej). 
Propozycja zaklada tei zdjqcie znakow B9 z jezdni, gdyi nie jest to ulica o ruchu 
intensywnym i zagraiajqcym rowerzystom. 




