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Urząd Miasta Lublin

Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
ul Krochmalna '1 3 20-40'] Lublin
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Lublin, 27 październtka2O2Q r,

Rodzinny Ogród Działkowy

,,Kalina" w Lublinie

ul. Zawilcowa 2

20-204 Lublin

szanowni państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczącego montażu spowalniaczy ruchu na ul, zawilcowej

oraz zainstalowaniu lustra drogowego na skrzyzowaniu ul, krokusowej i ul, zawilcowej,

wydział zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością uzędu Miasta Lublin informuje

iwyjaśnia.
po przeprowadzonei wizji w terenie na przedmiotowym odcinku ulicy, podjęta została

decyzja o opracowaniu projektu stałej organizacji ruchu obejmującym w swym zakresie:

1) wprowadzenie na obszarze skrzyżowania pierwszeństwa przĄazdu dla ul, Zawilcowej

oraz ustawienie znaku D-4a informującego o tym, że powyższaulicajest drogą bezpueiazdu,

2) wprowadzenie na przedmiotowym odcinku ulicy strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h,

w zakresie montażu progow zwalniających informujemy, że ulica nie posiada

odpowiedniej infrastruktury drogowej,

Trzeba wskazać przede wszystkim, że progi zwalniające w wymienionym miejscu

nie spełniałyby swojej roli. ze względu na brak wyznaczonych krawęzników i chodników,

skutkowałoby to roĄeżdżaniem pobocz a przez kierowców, chcących ominąó takie progi,

Zaznaczyó w tym miejscu należy ta}że, że progi zwalniające powodują zagroŻenie dla

rowerzystów, których na tym obszarzejest dośc dużaliczba,

Wprzypadkuustawienialustradrogowego,informujemy,Żetegotypuuządzenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się głównie w miejscach, gdzie dochodzi do

częstych kolizji drogowych. Nalezy również wziąó pod uwagę to, że lustra drogowe są

rozutiązaniem często niedoskonałym, posiadającym wiele wad, Nie stanowi ono idealnego

r ozwiązania w wie l u s ko m p l i kowa n y ch p zypad kach,
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Zuwagi na powyzsze, zostanie ustawiony znakB-2O (Stop , ,.l3 L- Krc<.lsoweJ ktory
sPowoduje obowiązek zaIrzYmania się i ustąpienia pierwszeństwa c]a ,.,,sz,ist<ch po.1azdow
jadących wzdłuż ul. Zawilcowej.

SPorządzonY Projekt stałej organizacji ruchu zostanie pzesłany do Za,zadu Drog
i Mostow w Lublinie w celu zaopiniowania Po otrzymaniu pozytywnej opinii zazadcy moze
on zostać zatwierdzony i przekazany do realizaqi.
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