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Odpowiadajqc na Pana interpelacje W sprawie organizacji ruchu na wy}azdach 2 Trasy

tagiewnickiej, przekazanq przez Pana Rafaja Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta
Krakowa 16 wrzesnia 2022 r., uprzejmie informuje.
Kaidorazowo po oddaniu do uiytku nowych odcinkow uk’radu drogowego trwa okres
dostosowawczy, w trakcie ktorego kierowcy przyzwyczajq sie do nowych tras. Konieczne jest
takie zweryﬁkowanie za+o2er'1 przyjetych na etapie projektowym do faktycznych rozkjadow
ruchu w obszarze oddanego nowego odcinka drogi. Sygnalizacje swietlne w ciqgu oddanej
Trasy tagiewnickiej sq kalibrowane i dostos0\/vywane do warunkow ruchu, a skrzyiowania sq
monitorowane w celu zidentyfikowania wystepujqcych problemow.
Ad 1.
Obserwowane zwiekszone nateienia ruchu na relacji Iewoskretnej z jqcznicy Trasy
tagiewnickiej w ul. Turowicza mog’ry byé efektem prowadzonych remontow nakjadkowych,

a kierujqcy wykorzystywali te relacje jako objazd. Naleiy podkreslié, 2e:
0 skrzyiowanie ulic: Turowicza - Witosa - Herberta - Trasa tagiewnicka jest
skrzyiowaniem bardzo rozbudowanym, 0 diugich czasach miedzyzielonych, co
zwieksza udzia’r czasow traconych W cyklu sygnalizacji swietlnej;
0 grupq determinujqcq warunki ruchu na tym skrzyiowaniu jest relacja tramwajowa,

0

ktéra zgodnie z zapisami polityki transportowej Miasta winna pe’mié role
podstawowego srodka transportu i jest traktowana priorytetowo. Wpjywa ona
bezposrednio na djugosé realizowanego sygna+u zielonego dla wskazywanej relacji;
analizowana relacja jest tei kolizyjna z ciqgiem ulic Turowicza — Herberta, ktory stanowi
gjowne pojqczenie z obwodnicq Miasta. Nateienia ruchu na tym ciqgu sq
nieproporcjonalnie wieksze nii nateienia pojazdow dojeidiajqcych od Trasy
tagiewnickiej.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej byta zwracana uwaga na
moiliwosé braku zapewnienia wszystkim relacjom wtasciwych warunkow ruchu. Aktualnie
jedynym dziataniem zaradczym jest minimalizowanie probleméw. Wnioskowana zmiana
wymagataby korekty uktadu faz, a co za tym idzie ograniczenia sygnatu zielonego dla innych
relacji, ktore jui obecnie sq obstugiwane z zapewnieniem minimalnych dtugosci sygnatow
zielonych i dla ktorych rowniei wystepujq deficyty przepustowosci. Dlatego te2 powyisze
dziatanie nie znajduje uzasadnienia. Niemniej jednak, z uwagi na zmiennosé ruchu oraz
trwajqcy okres adaptacyjny, ww. skrzyiowanie bedzie nadal analizowane pod kqtem
zgtoszonych uwag i moiliwosci wdroienia dodatkowych korekt minimalizujqcych potencjalne
problemy.
Zaproponowana przez Pana Radnego zmiana pasa dojazdy na wprost, na pas do skretu
w lewo (z ul. Turowicza w ul. Witosa) nie jest takie moiliwa do wprowadzenia, 2e wzgledu na
fakt, 2e pojazdy musiatyby poruszaé sie kolizyjnie po torowisku tramwajowym, co jest

rozwiqzaniem niedopuszczalnym.
Ad 2.
W zakresie uwag dotyczqcych funkcjonowania skrzyiowania Grota-Roweckiego Norymberska - Rostworowskiego informuje, 2e prowadzone obserwacje potwierdzajq
utrudnionq realizacje skretu w lewo z ul. Rostworowskiego w kierunku Skawiny (na Grota-

Roweckiego). Wynika to z faktu, 2e relacja ta obstugiwana jest na sygnale ogolnym,
co determinuje koniecznosé ustqpienia pierwszeﬁstwa pojazdom poruszajqcym sie od strony
ul. Norymberskiej oraz pieszym przekraczajqcym potudniowo-zachodni wlot skrzyiowania.
Dlatego tei weryfikowana jest zasadnosé zmiany sygnatu ogolnego na sygnalizator
kierunkowy, ktéry umoiliwi bezkolizyjnq obstuge tej relacji, bez koniecznosci jej wyznaczania

na dodatkovvym pasie. W przypadku potwierdzenia zasadnosci zmian zostanq podjete
niezwtoczne dziatania majqce na celu wdroienie nowego projektu ruchowego. Ponadto by+y
wdraiane doraine korekty, ktore obejmowaty wydtuienie sygnatu zielonego dla wlotu
ul. Roztworowskiego.
Umoiliwienie relacji skretu w lewo (z dwoch pasow) z ul. Rostworowskiego w ul. GrotaRoweckiego spowodowatoby blokowanie prawego pasa ruchu przez pojazdy skrecajqce w lewo
i ograniczenie moiliwosci dojazdu do pasa do skretu w prawo.
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Adresat
Zarzqd Drog Miasta Krakowa
Wydziat Miejskiego lniyniera Ruchu
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