
1. Tytul zadania (do 15 wyrazdw) 
Rowerem legalnie wzdlui Zachodniej - przejazd przez Lutomierskq, kontraruch na 

Bazarowej 

2. Lokalizacja zadania (numer dziaiki, rodzaj wiasnoici i name osiedla, do kfdrego n a l e j  dana dziaika 
mozna sprawdzit nu mapce dostcpnej pnez link nu sfronie www.lodzpl/budzet_obywatelski/2OI 7) 

Skrzflowanie Zachodnia 1 Drewnowska, Zachodnia I Bazarowa, Bazarowa 1 Rybna, cala ul. 
Bazarowa. Dziatki: B46-229127, B46-30 119, B46-30 116, B47-174176, B46-237118 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

X PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpiszponiiej namp osiedla) 

(w przypadku braku, nu- osiedla uzupelnia Biuro ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spoleanej i Zdrowia 

U q d u  Miasta to&i) 

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile tawek, ile i jakich 
dnew ma zostaC uwzglgdnione (do 60 wyrazdw) 

Umozliwienie rowerzystom jadqcym wzdW ul. Zachodniej legalnego pokonania 
skrzyiowania z ul. Lutomierskq i objechania odcinka pozbawionego drogi rowerowej w obu 
kierunkach poprzez: 

- wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Lutomierskq (konieczna wymiana blendy w 
sygnalizatorze na wsp6lnq pieszo - rowerowq) 
- wyznaczenie przejazdu przez ul. Bazarowq 
- wprowadzenie kontraruchu (bez kontrapasa) na ul. Bazarowej 

Rysunki poglqdowe oraz fotografie znajdujq siq w zalqczniku. 

5. Szacunkoive koszty brutto zadania: 



Zalqcznik: fotografie oraz rysunki poglqdowe dotyczqce proponowanego rozwiqzania. 

Przejazd wyznaczony od zachodniej strony przejgcia dla pieszych pozwala uniknqC przeplotki 
z pieszyrni wchodzijcyrni na przejdcie (droga rowerowa takie biegnie od strony zewnqtrznej) 
oraz bqacymi na nim (podczas kqtu w lewo w Lutomierskq). Wykonanie przejazdu nie 
wymaga prac ziernnych, poniewai zmiedci siq w granicach obecnego przejgcia dla pieszych. 

U1. Bazarowa - proponowany objazd luki w infiastrukturze rowerowej wzdlui ul. Zachodniej. 
Jest ulica o niewielkim ruchu, wprowadzenie kontraruchu nie wyrnaga tei ograniczania liczby 
miejsc parkingowych. 





Przejazd przez ul. Bazarowq, pozwalajqcy zarbwno na wlqczenie siq w Zachodniq, jak w 
Bazarowq. Wymaga przesuniqcia przejgcia dla pieszych wglqb ul. Bazarowej. Ponadto nowe 
przejgcie nie bqdzie wprowadzaC pieszych bezpoirednio na drogq rowerowq. 

Obshgiwane relacje w ruchu rowerowym: 


