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Organizacja ruchu na Bydgoskiej - uwagi zebrane

[1]
Zakończyło się zbieranie uwag i propozycji mieszkańców dotyczących organizacji ruchu
na ul. Bydgoskiej. Propozycje można było składać do Wydziału Gospodarki Komunalnej do
5 maja 2021 r.
Nowy projekt organizacji ruchu powstaje w związku z zaplanowaną przebudową torowiska
tramwajowego wzdłuż tej ulicy.
Od 21 kwietnia do 5 maja można było składać do WGK zainteresowanych propozycje związane z
organizacją ruchu drogowego na ul. Bydgoskiej.
Prosiliśmy o uwagi dotyczące tylko:

przejść i azyli dla pieszych,
sygnalizacji świetlnych,
widoczności na skrzyżowaniach,
miejsc parkingowych,
oznakowania.
Torunianie przysłali ponad 40 maili. Nadawcami byli głównie mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia.
Do Urzędu Miasta Torunia wpłynął także list komitetu inicjatywnego podpisany przez około 100 osób,
apel Klubu Radnych PiS, a także propozycje organizacji pozarządowej Rowerowy Toruń.
Najczęściej powtarzające się zagadnienia:

1. Ograniczenie liczby proponowanych w projekcie sygnalizacji świetlnych.
2. Postawienie sygnalizacji na skrzyżowaniu Bydgoska/Konopnickiej oraz
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Bydgoska/Kochanowskiego.
3. Różne opinie na temat parkowania: skośne kontra równoległe, przy czym bez względu na
preferencje w tej sprawie widać potrzebę zapewnienia dobrej widoczności dla osób
wyjeżdżających z ulic prostopadłych w Bydgoską - być może parkowanie równoległe tylko w
sąsiedztwie skrzyżowań.
4. Urządzenie wyniesionych skrzyżowań / przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych i
oświetlenia tych przejść, a także zawężenia jezdni na wysokości przejść dla pieszych i
przejazdów rowerowych.
5. Umieszczenie luster na niektórych skrzyżowaniach.
6. Część uczestników proponuje zachować dotychczasową organizację ruchu przy
równoczesnym podniesieniu skuteczności egzekwowania obowiązujących na tym odcinku
przepisów drogowych.
7. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlu.
Zebrane uwagi uzupełnią katalog propozycji już pozyskanych od mieszkańców poprzez Radę Okręgu
Bydgoskie, nadesłanych przez zainteresowane tematem organizacje społeczne czy zawartych w
petycji Bydgoskie dla ludzi oraz w stanowisku wyrażonym przez Koalicję Obywatelską. Będą
analizowane przez projektantów pod kątem możliwości ich zastosowania w projekcie organizacji
ruchu na Bydgoskiej.

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/bydgoska_foto_2.jpg

Strona 2 z 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

