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Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z Radą Kultury Przestrzeni
dotyczące projektu przebudowy

Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego

W spotkaniu wzięli udział także:

• Zarząd Dróg i Mostów (Mirosław Łuciuk, Marcin Wójcik, Rafał Jocek, Tomasz Dąbrowski)
• Zarząd Transportu Miejskiego (Grzegorz Malec, Sławomir Podsiadły)
• Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin (Arkadiusz Niezgoda)
• Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wieniawa (Tomasz Makarczuk)
• Radny Rady Miasta Lublin (Marcin Nowak)
• Kancelaria Prezydenta (Karol Kieliszek, Marcin Bielesz)
• Porozumienie Rowerowe (Krzysztof Kowalik)

Uwaga ogólna Rady Kultury Przestrzeni w stosunku do całości projektowanego zadania:

Zastosowanie pasów ruchu o szerokości 3m w celu zachowania istniejącej geometrii dróg. Dotyczy 
to całego zakresu, na całej długości Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego, objętego 
opracowaniem1 oraz rezygnacja z projektowania wydzielonych pasów do lewo- i prawoskrętów. 

Na spotkaniu omawiane były poniższe zagadnienia:

1. rezygnacja z wydzielonego pasa prawoskrętu z al. Kraśnickiej w Al. Racławickie
2. rezygnacja ze zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Racławickich z ul. 

Puławską
3. rezygnacja z wydzielonego pasa lewoskrętu z Al. Racławickich w ul. Puławską
4. zmniejszenie (szerokości) azylu dla pieszych na przejściu przez Al. Racławickie na 

skrzyżowaniu z ul. Puławską
5. przesadzenie żywopłotów znajdujących się w dobrej kondycji zdrowotnej
6. przesadzenie stosunkowo niedawno nasadzanych drzew
7. przesunięcie przejść dla pieszych bliżej tarcz poszczególnych skrzyżowań (zachowanie 

ciągłości w linii prostej chodników i przejść dla pieszych na skrzyżowaniach)
8. rezygnacja odchylania drogi dla rowerów przed przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu 

Al. Racławickich z ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego (zachowanie linii prostej drogi dla 
rowerów z przejazdami rowerowymi)

9. rezygnacja z wydzielonego pasa do skrętu w prawo z ul. Sowińskiego w Al. Racławickie
10. wyznaczenie oznakowaniem poziomym przystanków komunikacji miejskiej w rejonie 

skrzyżowania Al. Racławickich z ul. Sowińskiego i ul.Poniatowskiego, a dokładnie na 

1 Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie - par. 4 
ust. 3 Dz. U. z 2016 r., poz. 124: w przypadku przebudowy rozporządzenie pozwala na projektowanie zgodnie z 
klasą techniczną o jeden niższą, bez zmiany klasy.



wlocie ul. Sowińskiego (w kierunku ul. Głębokiej) i wlocie ul. Poniatowskiego (w kierunku 
ul. Popiełuszki)

11. rezygnacja z jednego (z trzech) pasów ruchu w ciągu Al. Racławickich, w kierunku 
zachodnim, na odcinku między skrzyżowaniem z al. Długosza a skrzyżowaniem z ul. 
Sowińskiego i ul. Poniatowskiego2

12. rezygnacja z jednego z pasów przeznaczonych do jazdy na wprost (w kierunku zachodnim) 
w ciągu Al. Racławickich przed skrzyżowaniem z al. Długosza i przesunięcie w jego 
miejsce azylu dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Racławickich z al. Długosza3. 
Pozostawienie azylu w projekcie lecz przesunięcie go na oś jezdni, która miałaby w tym 
miejscu po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Ograniczenie wyznaczonej oznakowaniem 
poziomym przestrzeni wyłączonej z ruchu

13. zawężenie pasów ruchu Al. Racławickich w rejonie azylu dla pieszych na wysokości pl. 
Teatralnego

14. rezygnacja ze stosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości pl. 
Teatralnego

15. korekta lokalizacji przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w rejonie pl. Teatralnego 
w celu uniknięcia wycinki drzew

16. rezygnacja z zatoki przystankowej na ul. Lipowej (na wysokości Astorii). Miejsce do 
zatrzymywanie pojazdów komunikacji miejskiej na buspasie

17. rezygnacja z wydzielonego pasa do skrętu w prawo z ul. Lipowej w ul. Skłodowskiej
18. rezygnacja z wydzielonego pasa do skrętu w prawo z ul. Lipowej w ul. Ofiar Katynia
19. wcześniejsze zakończenie i zawężenie w rejonie biblioteki drogi serwisowej ul. 

Poniatowskiego
20. dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku po zachodniej stronie ul. Poniatowskiego na 

odcinku od ul. Popiełuszki do węzła Poniatowskiego i zastosowanie nawierzchni z asfaltu
21. zaprojektowanie zjazdu z drogi rowerowej w (przyszły) kontrapas w ul. Legionowej

Na spotkaniu ustalono, że omawiane zagadnienia zostaną przekazane projektantowi. Projektant 
zostanie zobowiązany do pisemnego odniesienia się do niniejszej notatki w możliwie najkrótszym 
czasie, jednak jeśli to możliwe nie dłuższym niż miesiąc od dnia jej otrzymania.  Decyzja o 
wprowadzaniu zmian może zapaść także dopiero na etapie robót budowlanych.

2 Rada Kultury Przestrzeni proponuje: zaprojektowanie na tym odcinku dwóch pasów ruchu służących do jazdy w 
kierunku zachodnim. Prawy skrajny pas służyłby do jazdy na wprost i zarazem skrętu w prawo w ul. 
Poniatowskiego. Pas przy osi jezdni służyłby do skrętu w lewo w ul. Sowińskiego z możliwością rozważenia 
dopuszczenia także jazdy na wprost. 

3 Rada Kultury Przestrzeni proponuje następujący układ pasów ruchu: Pozostają dwa pasy w kierunku zachodnim w 
tym prawy jako buspas z dopuszczonym skrętem w prawo. 

• Przejście dla pieszych przez Al. Racławickie na wysokości ul. Łopacińskiego: azyl na osi, dwa pasy ruchu w 
kierunku zachodnim (w tym jeden buspas, drugi zaś pas do jazdy na wprost z dopuszczonym skrętem w 
lewo); dwa pasy ruchu w kierunku wschodnim (w tym jeden buspas)

• pomiędzy ul. Łopacińskiego a Al. Długosza: dwa pasy ruchu w kierunku zachodnim (w tym jeden buspas z 
dopuszczonym skrętem w prawo w Al. Długosza); dwa pasy ruchu w kierunku wschodnim (w tym jeden 
buspas z dopuszczonym skrętem w prawo w ul. Łopacińskiego); zatoka autobusowa w istniejącej geometrii

• za skrzyżowaniem z Al. Długosza: azyl przesunięty na oś, dwa pasy ruchu w kierunku zachodnim i wjazd w 
zatokę (ewentualne przeprojektowanie zatoki w półotwartą); dwa pasy ruchu w kierunku wschodnim (w 
tym jeden buspas, drugi zaś  pas do jazdy na wprost z dopuszczonym skrętem w lewo w al. Długosza).


