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Szanowny Panie Dyrektorze,

W  nawiązaniu  do  udostępnionego  dokumentu  „Koncepcji  programu  rewitalizacji
i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie” przesyłam stosowne uwagi.

1. W punkcie 2 „Kierunki  działań”  po zapisie „Wzmocnienie systemu „wolnego” ruchu
poprzez  wykształcenie  struktury  istniejących  i  nowych  połączeń  pomiędzy
lewobrzeżnymi  i  prawobrzeżnymi  dzielnicami  miasta,  ciągami  komunikacji  pieszej
i  rowerowej,  z  uwzględnieniem  ich  powiązania  z  historycznym  centrum  Lublina.”
dodanie:  „Nowy  układ  połączeń  rowerowych  będzie  miał  za  zadanie  zwiększenie
znaczenia  Doliny  Bystrzycy  dla  komunikacyjnego ruchu rowerowego,  ułatwiającego
wygodny i szybki dojazd m.in. pracy lub szkoły z pominięciem ruchliwych ulic.”

2. W punkcie 4.4 „Komunikacja piesza i rowerowa” ujednolicenie terminologii związanej
z  infrastrukturą  rowerową  oraz  doprecyzowanie  zapisów  dotyczących  punktów
przecinania się ruchu pieszego i rowerowego. Proponowana treść punktu:

Kształtowanie ciągów komunikacji  pieszej  oraz  tras ścieżek rowerowych powinno być
podporządkowane roli,  jaką będą pełniły w poszczególnych obszarach i adekwatnie do roli
w kształtowaniu powiązań pomiędzy tymi obszarami. Będą to odpowiednio: 

• Ciągi piesze 

• Szlaki turystyczne 

• Ścieżki edukacyjne 

• Ścieżki spacerowe 

• Drogi dla rowerów Ścieżki rowerowe tranzytowe i rekreacyjne 

• Ciągi przeznaczone dla ruchu pieszego i rowerowego z pasem rozdzielającym 

• Ulice z chodnikami 

• Pasy rowerowe Ścieżki rowerowe wydzielone na jezdniach 

• Ulice z wydzielonymi chodnikami dla pieszych i  drogami dla rowerów ścieżkami
rowerowymi 
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W/w.  rodzaje  komunikacji  pieszej  i  rowerowej  powinny  być  projektowane  odmiennie,
w  sposób  związany  z  funkcją  i  charakterem  poszczególnych  obszarów  doliny  rzeki.
Podstawową zasadą projektowania ścieżek pieszych powinna być ich separacja od ruchu
rowerowego  z  maksymalnym  przybliżeniem do  brzegu  rzeki.  W przypadku  gdy  brak  jest
miejsca na wykonanie separacji ciągów pieszych i rowerowych, ciągi te biegnąc obok siebie
powinny być rozdzielane pasem buforu wykonanego z innej nawierzchni lub oznakowaniem
poziomym  w  formie  białej  linii.  Wykonywanie  wspólnych  ciągów  pieszo-rowerowych  bez
rozdzielenia  powinno  być  rozwiązaniem  ostatecznym,  gdy  nie  ma  innej  możliwości
zapewnienia ciągłości  trasy rowerowej.  Ścieżki  mogą być prowadzone na wałach - na ich
szczycie  lecz  także  w  przestrzeniach  pomiędzy  wałami  w  powiązaniu  z  pomostami
umożliwiającymi bezpośredni dostęp do wody oraz odpoczynek podczas spaceru. Wygodny
i bezpieczny dostęp do wody powinien być zapewniony z obydwu stron rzeki. 

Skrzyżowania  ścieżek  pieszych z  rowerowymi  należy  łagodzić  poprzez ich  umiejętne
rozwiązanie,  zapewniające  odpowiednią  widoczność  pomiędzy  pieszymi  i  rowerzystami.
Rozwiązania spowalniające ruch rowerowy powinny być stosowane wyjątkowo, w miejscach
gdzie  warunki  terenowe  uniemożliwiają  zachowanie  wymaganej  widoczności. ze
spowolnieniem ruchu rowerowego przed każdym z nich. 

Dodanie na końcu punktu zapisu: „Zaproponowane rozwiązania powinny w tym zakresie
spełniać wymogi dokumentu „Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki Rozwoju Ruchu Pieszego
w Lublinie.”, przyjętego Zarządzeniem nr 20/2/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego
2017 roku oraz dokumentu „Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”,
przyjętego Zarządzeniem nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 czerwca 2010 roku”

3. W punkcie 4.5 „Miejsca do parkowania rowerów” uszczegółowienie formy i lokalizacji
stojaków. Proponowana treść punktu: 

Miejsca do parkowania rowerów będą zlokalizowane przy trasach ścieżkach rowerowych
w formie placyków o nawierzchniach mineralnych, wodoprzepuszczalnych. 

Placyki będą wyposażoneych w stojaki rowerowe typu U, zadaszenia, kosze na odpadki,
siedziska i stoły do wypoczynku i spożywania posiłków. Niezależnie od punktów odpoczynku
pojedyncze  stojaki  rowerowe  powinni  być  ustawione  wzdłuż  całej  trasy,  w  odległości  nie
większej niż 100 m od siebie.

4. W  punkcie  4.6  „Miejsca  wypoczynku  dla  pieszych”  dodanie  zapisu:  „miejsca
wydzielone i  utwardzone dla osób niepełnosprawnych na wózkach przy wybranych
ławkach i stolikach”

5. W punkcie 4.12. „Obsługa zewnętrzna” korekta: „Ciągi piesze i trasy ścieżki rowerowe”

6. W punkcie 5.2 „Most Kultury MK2” dodanie zapisu:  „Realizacja działań kulturalnych
związanych  z  zagospodarowaniem  mostu  musi  uwzględniać  zachowanie
przejezdności trasy rowerowej wzdłuż Bystrzycy w formie pasa o szerokości min. 3 m.”

7. W punkcie  5.3.2.  „Program  Parku  Nadrzecznego  -  zalecenia  do  projektu”  zmiana
w zapisie: „włączenie do obszaru nabrzeża i koryta rzeki poprzez likwidację żywopłotu,
zamianę istniejącej tranzytowej ścieżki rowerowej na ścieżkę rowerową o charakterze
rekreacyjnym  ze spowalniaczami  poziomymi i  pionowymi  i  geometrii  ograniczającej
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funkcję tranzytową.”

Zmiana  w  zapisie:  „realizacja  krętych,  spowalniających  ścieżek   tras rowerowych
łączących  kładki  na  Bystrzycy  z  rowerową  "obwodnicą"  o  proponowanej  lokalizacji  przy
zachodniej granicy parku.”

Dodanie  zapisu:  „stojaki  i  parkingi  rowerowe”  w  części  dotyczącej  elementów  małej
architektury.

8. W  punkcie  5.11.3.1  „Koncepcja  programu  dla  Ogrodu  Jordanowskiego”  zmiana
w zapisie: „spowolnione dostosowanie geometrii drogi ścieżki dla rowerów na prawym
brzegu rzeki do powiązań poprzecznych ruchu pieszego na terenie Parku, oddzielone
ścieżki dla pieszych i rowerów na lewym brzegu”.

9. W punkcie 5.11.3.3 zmiana w zapisie: „W "Koncepcji Programu..." zaleca się realizację
nasadzeń  nowych  drzew  z  ich  znacznym  zagęszczeniem  w  pobliżu  mostów  lub
zastosowanie ekranów akustycznych jako bariery osłaniającej teren ogrodu.”

Dyrektor
Biura Partycypacji Społecznej

Piotr Choroś
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