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Pani
Marta Wcisło
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
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Odpowiadając

na

interpelację

Pani

Radnej

z

dnia

02

lipca

2019

r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do usprawnienia komunikacji na nowym odcinku
ul. Wrotkowskiej oraz jej przedłużeniu do ul. Dywizjonu 303 w Lublinie uprzejmie informuję,
że uwzględniając obciążenie ruchem kołowym na skrzyżowaniu ul. Kunickiego – ul. Dywizjonu
303 nie jest możliwa zmiana segregacji ruchu na wlocie ul. Dywizjonu 303 w proponowany
sposób. Jeden pas dla relacji w lewo nie będzie w stanie obsłużyć stwierdzonej pomiarami
ruchu ilości pojazdów. Natężenie ruchu kołowego dla relacji w lewo na w/w wlocie w okresie
wakacyjnym w godzinie szczytu komunikacyjnego przekracza 600 poj/h. Natomiast natężenie
ruchu dla relacji na wprost jest pomiędzy 500-600 poj/h. W przypadku zadysponowania dla
relacji w lewo tylko jednego pasa ruchu kolejka pojazdów oczekujących byłaby bardzo długa
i tym samym efektywność pracy sygnalizacji świetlnej po zmianach zdecydowanie
pogorszyłaby się.
Aktualnie na w/w skrzyżowaniu rozważana jest, jako najbardziej prawdopodobna, zmiana
w systemie sterowania ruchem – pod kątem korekty segregacji ruchu na wlocie ul. Dywizjonu
303 (kierunek od ul. Wyzwolenia) w inny niż proponowany sposób. Korekta polegałaby na
przeznaczeniu lewego pasa ruchu - dla relacji w lewo, kolejnego pasa - dla relacji lewowprost, kolejnego - dla relacji wprost i prawego pasa - dla relacji w prawo. Na okoliczność
planowanych zmian segregacji ruchu, w oparciu o aktualne obciążenia ruchem kołowym,
sprawdzana jest efektywność pracy sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania.
W sytuacji uzyskania zadowalających wyników sprawdzenia warunków przepustowości
skrzyżowania zostanie opracowany projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt zmian
sygnalizacji świetlej. Po uzyskaniu niezbędnych opinii (w tym Policji) projekty zostaną
zatwierdzone. Zatwierdzone projekty będą podstawą realizacji zmian w terenie.
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Równocześnie informuję, że trwają prace zmierzające do poprawy płynności przejazdu
na kolejnych skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną w ciągu ul. Dywizjonu 303
i ul. Wrotkowskiej.
Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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