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Plac Króla Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

 +48 (81) 466 20 00
 

 

Lublin, 22 maja 2017 r. 
    

    

    

    

    

    

Szanowny PanSzanowny PanSzanowny PanSzanowny Pan    

Krzysztof ŻukKrzysztof ŻukKrzysztof ŻukKrzysztof Żuk    

Prezydent Miasta LublinPrezydent Miasta LublinPrezydent Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin    
    

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

W związku z inwestycją pn. „Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z 

planowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz ul. Krochmalną (..)” przedstawiany 

stanowisko w tej sprawie. 

 

Stanowisko RStanowisko RStanowisko RStanowisko Rady i Forum Kultury Przestrzeniady i Forum Kultury Przestrzeniady i Forum Kultury Przestrzeniady i Forum Kultury Przestrzeni    

w sprawie inwestycji „Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z planowanym w sprawie inwestycji „Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z planowanym w sprawie inwestycji „Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z planowanym w sprawie inwestycji „Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z planowanym 

przedłuprzedłuprzedłuprzedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz ul. Krochmalną (..)”żeniem ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz ul. Krochmalną (..)”żeniem ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz ul. Krochmalną (..)”żeniem ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz ul. Krochmalną (..)”    

 

Pod koniec kwietnia 2017 r. ogłoszono przetarg na budowę nowego skrzyżowania ulic 

Diamentowej, Krochmalnej i Lubelskiego Lipca `80. Projekt zakłada m.in. budowę estakady w 

ciągu ulic Diamentowa – Krochmalna (zachód, czyli odcinek pomiędzy ul. Nadbystrzycką i ul. 

Diamentową). Rozwiązania komunikacyjne zaprojektowane przez biuro Mosty Katowice obrazuje 

poniższy plan sytuacyjny. 
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Po zapoznaniu się z dokumentacją jako Rada i Forum Kultury Przestrzeni pragniemy wyrazić 

krytyczne stanowisko wobec projektu. Jednocześnie chcemy sformułować kilka pytań do Zarządu 

Dróg i Mostów, jako podmiotu, który zlecił jego wykonanie. 

1. Jakie problemy komunikacyjne ma rozwiązać planowana estakada? Na jakiej podstawie 

(badania, symulacje ruchu drogowego) wyznaczono jej przebieg w osi ul. Diamentowa – 

ul. Krochmalna (zachód)? 

2. Czy przeprowadzono analizę porównawczą dla wariantów ze skrzyżowaniem 

jednopoziomowym i estakadą? Dlaczego zdecydowano się na wariant z estakadą? 

3. Jak w przyszłości rozwiązany zostanie problem ograniczonej przepustowości ronda 

Narodowych Sił Zbrojnych po oddaniu do użytku nowych inwestycji – przedłużenia ul. 

Dywizjonu 303, przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80, Dworca Metropolitalnego i nowej 

dzielnicy? 

4.4.4.4. DDDDlaczego zaprojektowany wariant faworyzuje komunikację indywidualną kosztem komunikacji laczego zaprojektowany wariant faworyzuje komunikację indywidualną kosztem komunikacji laczego zaprojektowany wariant faworyzuje komunikację indywidualną kosztem komunikacji laczego zaprojektowany wariant faworyzuje komunikację indywidualną kosztem komunikacji 

zbiorowej na jednej z ważniejszych w przyszłości (zbiorowej na jednej z ważniejszych w przyszłości (zbiorowej na jednej z ważniejszych w przyszłości (zbiorowej na jednej z ważniejszych w przyszłości (Dzielnice Czuby/Węglin Dzielnice Czuby/Węglin Dzielnice Czuby/Węglin Dzielnice Czuby/Węglin ----    nowy Dworzec nowy Dworzec nowy Dworzec nowy Dworzec 

Metropolitalny) osi komunikacyjnych?Metropolitalny) osi komunikacyjnych?Metropolitalny) osi komunikacyjnych?Metropolitalny) osi komunikacyjnych?    

5. Dlaczego planuje się oddanie do użytku nowego skrzyżowania ulic Diamentowej, Krochmalnej 

i przedłużenia Lubelskiego Lipca `80 aż ok. 3 lat przed terminem oddania samego 

przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca`80? 

Powyższe pytania sformułowano na podstawie następujących wniosków.Powyższe pytania sformułowano na podstawie następujących wniosków.Powyższe pytania sformułowano na podstawie następujących wniosków.Powyższe pytania sformułowano na podstawie następujących wniosków.    

1. Źródłem nadmiernej kongestii ruchu drogowego w pobliżu skrzyżowania ul. Krochmalnej 

i ul. Diamentowej wydaje się być „wąskie gardło” w postaci ronda u zbiegu ul. Krochmalnej, 

ul. Nadbystrzyckiej i al. Jana Pawła II.  

2. Planowane inwestycje w postaci budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80 i przedłużenia 

ul. Dywizjonu 303 (domknięcie obwodnicy miejskiej) sprawią, iż natężenie ruchu w ciągu 

ul. Krochmalna (zachód) – al. Jana Pawła II znacznie się zwiększy (co zresztą znajduje 

potwierdzenie w analizach Transeko – Studium komunikacyjne Lublina – raport końcowy1). 

Korki zatem będą się tworzyć zarówno na planowanej estakadzie jak i pod nią w obrębie 

skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Po pierwsze przeniosą się tu zatory m.in. 

z ul. Krochmalnej (części biegnącej od dworca zwanej w projekcie starodrożem). Po drugie, 

zjawisko zostało zdefiniowane jako prawo Lewisa – Mogride`a2, nowe relacje (przedłużenie ul. 

Dywizjonu 303) i zwiększona przepustowość doprowadzi do skokowego zwiększenia 

natężenia ruchu -  więcej osób wybierze samochód w codziennej podróży z powodu 

pojawienia się nowej infrastruktury. Po trzecie – czynnikiem znacznie zwiększającym ruch 

będzie budowa Dworca Metropolitalnego i nowej dzielnicy Za Cukrownią. 

                                                           

1
http://ulublin.eu/wp-content/uploads/2015/06/Studium-komunikacyjne-Lublina_raport-ko%C5%84cowy.pdf 

2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Lewisa-Mogridge%E2%80%99a 

http://miastowruchu.pl/prawo-lewisa-mogridgea-w-warszawie-ulica-wal-miedzeszynski/ 
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3. Relacja ul. Lubelskiego Lipca`80 – ul. Krochmalna (zachód). Estakada łącząca się ze zjazdem 

ze skrzyżowania tuż przed mostem na Bystrzycy utrudni zmianę pasa ruchu przed rondem 

Narodowych Sił Zbrojnych, zwłaszcza w godzinach komunikacyjnego szczytu. Można 

spodziewać się tu dużych zatorów, zwłaszcza po oddaniu do użytku Dworca Metropolitalnego. 

4. Estakada ogranicza widoczność a zarazem bezpieczeństwo ruchu, co zresztą zostało 

podkreślone w projekcie i wymusiło uwzględnienie ograniczenia prędkości do 40 km/h. 

5. Wysoki koszt budowy nowego skrzyżowania Wysoki koszt budowy nowego skrzyżowania Wysoki koszt budowy nowego skrzyżowania Wysoki koszt budowy nowego skrzyżowania ---- jest on tylko ok. 20 % niższy niż koszt budowy 

przedłużenia ul. Dywizjonu 303 (o długości ok. 1,35 km). Fundusze można wykorzystać 

znacznie bardziej racjonalnie, przede wszystkim w poprawę jakości transportu publicznego, 

co w dłuższej perspektywie czasu obniży koszty funkcjonowania miasta. Nowe estakady tylko 

je podwyższają. Ponadto istnieje konieczność zapewnienia wkładu własnego, co obciąża 

finanse miasta. 

6. Niezrozumiałe są ramy czasowe inwestycji. Według planów ma być zakończona w 2019 roku. 

Natomiast budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80 planowana jest, według relacji 

prasowych powołujących się na słowa przedstawiciela Ratusza, na 2022 rok. Prosimy 

o wyjaśnienie tej kwestii. Nowe skrzyżowanie bez przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca`80 

to droga do komunikacyjnej katastrofy. Ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie przez 3 lata 

jednopasmowego wylotu ul. Krochmalnej (starodroże), tylko w jednym kierunku, oraz podróże 

w relacji ul. Krochmalna (zachód) – ul. Krochmalna (starodroże) przez skrzyżowanie 

ul. Diamentowej z ul. Wrotkowską (dodatkowe obciążenie odcinka ul. Diamentowej pod 

wiaduktem kolejowym!). 

7. Niewystarczające jest włączenie ul. KrochmalnejNiewystarczające jest włączenie ul. KrochmalnejNiewystarczające jest włączenie ul. KrochmalnejNiewystarczające jest włączenie ul. Krochmalnej    (starodroże)(starodroże)(starodroże)(starodroże)    w układ drogowy nowego w układ drogowy nowego w układ drogowy nowego w układ drogowy nowego 

skrzyżowania, co jest niezwykle istotne  z punktu widzenia funkcjonowania komunikacji skrzyżowania, co jest niezwykle istotne  z punktu widzenia funkcjonowania komunikacji skrzyżowania, co jest niezwykle istotne  z punktu widzenia funkcjonowania komunikacji skrzyżowania, co jest niezwykle istotne  z punktu widzenia funkcjonowania komunikacji 

miejskiejmiejskiejmiejskiejmiejskiej. Projekt zakłada pozostawienie trakcji trolejbusowej na tej części ul. Krochmalnej. 

Jednocześnie nie ma jej w projekcie nad nowym odcinkiem ul. Lubelskiego Lipca`80. 

Zgadzamy się z tym, że komunikacja miejska powinna pozostać na ul. Krochmalnej, 

ze względu na jej dostępność dla mieszkańców i pracowników licznych zakładów. Przebieg 

przez ul. Lubelskiego Lipca`80 nie może być alternatywą również ze względu na brak 

możliwości przesiadek (przystanek Lubelski Klub Jeździecki jest ważnym punktem 

przesiadkowym). Nie do zaakceptowania jest fakt, iż brak w projekcie relacji ul. Krochmalna 

(zachód) – ul. Krochmalna (starodroże) , tam samo jak i relacji ul. Krochmalna (starodroże) – 

ul. Diamentowa. Stanowczo oczekujemy rewizji planów i uwzględnienia tych relacjiStanowczo oczekujemy rewizji planów i uwzględnienia tych relacjiStanowczo oczekujemy rewizji planów i uwzględnienia tych relacjiStanowczo oczekujemy rewizji planów i uwzględnienia tych relacji. Wariant 

zaproponowany w projekcie, zakładający m.in. trasowanie linii trolejbusowych i autobusowych 

przez skrzyżowanie ul. Diamentowa – ul.Wrotkowska, przyczyni się znacznego wydłużenia 

czasów przejazdu (powód - punkt 7) i spadku atrakcyjności komunikacji miejskiej. Popieramy 

plany pozostawienia otwartego  wylotu ul. Krochmalnej (starodroże) tylko dla komunikacji 

miejskiej, pojazdów uprzywilejowanych oraz służb technicznych i skierowanie pozostałego 

ruchu przez ul. Lubelskiego Lipca `80. Dobrze funkcjonująca komunikacja miejska poprawia 

jakość życia w mieście i redukuje natężenie ruchu indywidualnego, co sprawia, że kosztowne 

inwestycje drogowe stają się niepotrzebne. 
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8. Skala inwestycji i ingerencja w środowisko. Nowe skrzyżowanie zajmie dużo większą 

powierzchnię niż stare zajmując tereny zieleni w sąsiedztwie Lubelskiego Klubu Jeździeckiego. 

Co więcej, znajdzie się bliżej koryta Bystrzycy – zielonego kręgosłupa Lublina, estakada kończy 

się przed samym mostem. Niewystarczające w obliczu zwiększonego ruchu rozwiązania 

komunikacyjne narażą korzystających z dobrodziejstw doliny mieszkańców na oddychanie 

zanieczyszczonym powietrzem. Zwiększony będzie też hałas – estakada wyniesiona będzie 

kilka metrów ponad poziom gruntu.  

RekomendacjeRekomendacjeRekomendacjeRekomendacje::::    

1. Rezygnacja z budowy estakady na rzecz skrzyżowania na jednopoziomowego 

z sygnalizacją świetlną wg schematu przedstawionego poniżej: 

 

 

 

 

2. Pozostawienie otwartego we wszystkich relacjach wlotu ul. Krochmalnej (starodroże) - 

tylko dla komunikacji miejskiej, pojazdów uprzywilejowanych oraz służb technicznych. 

3. Opóźnienie inwestycji tak by jej oddanie do użytku zgrać w czasie z zakończeniem budowy 

przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80. 
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Dlaczego wariant zaproponowany przez RKP/FKP jest korzystniejszy niż projekt miejski? 

1. Ułatwiony przejazd przez skrzyżowanie we wszystkich kierunkach w czasie trwania jednej 

fazy świateł. 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu– sygnalizacja świetlna oraz zdecydowanie lepsza 

widoczność, zarówno dla użytkowników zmotoryzowanych jak i pieszych czy rowerzystów.  

3. Dużo niższy koszt budowy. 

4. Poprawa czasów przejazdu komunikacji miejskiej, poprawa atrakcyjności KM w relacjach 

LSM-Dworzec, Czuby-Dworzec oraz Dworzec-Wrotków. Tym bardziej istotna w świetle 

planowanej budowy nowego Dworca Metropolitalnego. 

5. Realne rozwiązanie problemu nadmiernej kongestii ruchu drogowego, zwłaszcza w relacji 

ul. Lubelskiego Lipca – al. Jana Pawła II/ul. Nadbystrzycka (regulacja dopływu strumienia 

pojazdów przed rondem narodowych Sił Zbrojnych z dwóch kierunków, ułatwiona 

możliwość zajęcia każdego z pasów ruchu dla skręcających z ul. Lubelskiego Lipca`80). 

6. Możliwość regulacji natężenia ruchu z poszczególnych kierunków za pomocą sygnalizacji 

świetlnej sprzężonej z ITS – inteligentnym systemem transportowym. 

7. Korzyści dla środowiska – mniejszy hałas i mniejsza powierzchnia terenu zajętego w dolinie 

Bystrzycy przez nowe skrzyżowanie. 

 

Opracował: 

Marcin Lecki 

 

 

 

    

z poważaniem 
 

 
Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 

    

    

    

    

Do wiadomości:Do wiadomości:Do wiadomości:Do wiadomości: 

 

Pan Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, 

zastepcy.prezydenta@lublin.eu 

Radni i Radne Rady Miasta Lublin – na ręce przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Pana Piotra 

Kowalczyka, piotr.kowalczyk@lublin.eu, oraz za pośrednictwem Biura Rady Miasta, 

rada_miasta@lublin.eu 

Pani Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, srodowisko@lublin.eu 

Pan Mirosław Hagemejer – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin, planowanie@lublin.eu 

Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, drogi@zdm.lublin.eu 

Pan Piotr Choroś – Dyrektor Biura partycypacji Społecznej UM Lublin, pchoros@lublin.eu 

Rady Dzielnic Lublina, rady.dzielnic@lublin.eu 
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Pan Mateusz Morawiecki – Minister Rozwoju, kancelaria@mr.gov.pl 

Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i budownictwa, sekretariataadamczyka@mib.gov.pl 

Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, wojewoda@lublin.uw.gov.pl 

Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa lubelskiego, marszalek@lubelskie.pl 

Pan Przemysław Gorgol – p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, cupt@cupt.gov.pl 

Pan Krzysztof Lissowski - p.o. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, kancelaria@gdos.gov.pl 

Pani Beata Sielewicz - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, sekretariat@rdos.lublin.pl 

    

Media:Media:Media:Media:    

 

Kurier Lubelski, redakcja@kurierlubelski.pl 

Dziennik Wschodni, redakcja@dziennikwschodni.pl 

Gazeta w Lublinie, redakcja@lublin.agora.pl 

Nasze Miasto, redakcja@nml.pl 

MM Lublin, lublin@naszemiasto.pl 

Nowy Tydzień, dorotarak@onet.pl 

Gość Niedzielny, serwis@gosc.pl 

Niedziela Lubelska, niedziela.lubelska@diecezja.lublin.pl 

Lajf, redakcja@lajf.info 

Fakt, justyna.dobrzynska@fakt.pl 

Telewizja Lublin, panoramalubelska@tvp.pl 

Lubelska.tv, redakcja@lubelska.tv 

Radio Lublin, informacje@radio-lublin.pl 

 


