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1. Opis strefy, 
2. Potrzebne inwestycje, 
3. Środki fizycznego uspokojenia ruchu 
i uporządkowanie parkowania, 
4. Dopuszczenie ruchu rowerów w obie strony na ulicach 
jednokierunkowych, 
5. Dopuszczenie jazdy rowerem po chodniku na ul. 3 Maja, 
6. Tablice informacyjne w bramach wjazdowych, 
7. Ankieta i konsultacje 



Opis strefy 



zdjęcie: Google Earth 



Dlaczego północna część Lasek: 
 
- około 6 km utwardzonych dróg gminnych, 
- w tym prawie 3 km dróg asfaltowych, 
- a niespełna 1 km zaopatrzonych w chodnik; 
- zwarty obszar z nielicznymi drogami wjazdowymi, 
- z najdalszych posesji poniżej 1 km do ul. 3 Maja, 
- najlepiej mi znana część gminy, 
- Zakład – częsta obecność niewidomych. 
 



zdjęcie: geoportal 



zdjęcie: geoportal 



mapa: targeo 



Drogi publiczne w obrębie strefy 
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mapa: targeo 



Drogi publiczne w obrębie strefy 
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mapa: targeo 



Drogi publiczne w obrębie strefy 
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mapa: targeo 



Drogi publiczne w obrębie strefy 
droga z pierwszeństwem 
chodnik 
asfalt 
destrukt 
płyty 
próg spowalniający 

mapa: targeo 



Potrzebne inwestycje 



Co jest potrzebne,  
aby wprowadzić strefę 30 i uspokojenie ruchu? 
konieczne: 
1. konsultacje społeczne, 
2. projekt zmiany organizacji ruchu, 
3. znaki pionowe, 
4. znaki poziome (linie na jezdni), 
wskazane: 
5. konsultacja projektu 
6. tablice informacyjne 
7. fizyczne środki uspokojenia ruchu  
 (donice, ławki, słupki, chodnik) 
 
[na koszt gminy – na koszt mieszkańców / darmo] 



Wjazdy do strefy 

mapa: targeo 

Każdy wjazd i wyjazd to jedna tablica ze znakiem strefowym 



znak 
strefowy 

wszystkie 
skrzyżowania 
w obrębie 
strefy będą 
równorzędne 



Ulice jednokierunkowe: Południowa i Partyzantów 

Każda z tych ulic to 4 znaki pionowe 



Brak widoczności na wyjeździe z tej drogi sprawia, że jest to 
miejsce niebezpieczne dla pieszych oraz rowerzystów jadących 
chodnikiem. Ruch byłby dopuszczony w obie strony dla służb 
ratowniczych (najkrótszy dojazd z remizy do głównej drogi) i 
rowerów. 



Ruch jednokierunkowy 
na ul. Partyzantów – 
cztery znaki pionowe 



mapa: targeo 

Pozostałe znaki 
(ponad 30, część 
uszkodzona, brakuje 
kilkunastu) będą 
zbędne. 



1 Partyzantów 
2 Zielona 

3 Poznańska 
4 rondo 

Podleśna 5 

Brzozowa 6 

Bramy wjazdowe do strefy 



1 Partyzantów 



2 Zielona 



3 Poznańska 



4 rondo: wariant I – przy zjeździe z ronda 



4 rondo: wariant II – na ul. Wieczorka  
i Południowej  



4 rondo: wariant II – na ul. Wieczorka  
i Południowej  



5 Podleśna: wariant I – przy zjeździe z ul. 3 Maja 



5 Podleśna: wariant II –  
przy pierwszym progu spowalniającym 



6 Brzozowa 



Środki fizycznego uspokojenia ruchu 
 i 

uporządkowanie parkowania 



Oznakowanie poziome: esowanie toru jazzdy, wyznaczenie 
miejsc parkingowych 



Oznakowanie poziome: esowanie toru jazzdy, wyznaczenie 
miejsc parkingowych  
 
i wyodrębnienie przestrzeni na małą architekturę 



ul. Podleśna 



ul. Podleśna 



Łącznie z „małą architekturą” lub 
zamiast niej mogą być stosowane 
słupki U-21 



ul. Podleśna 



ławki 



Ławki – o ile mieszkańcy chcieliby je ufundować – mogłyby się 
pojawić np. na ul.: Cicha, Południowa, Trzech Sosen 



esowanie i donice – np. na ul.:  
Brzozowa,  
Wieczorka, 
Południowa, 
Podleśna, 
ew. Poznańska 

mapa: targeo 



ul. Podleśna 

Dostępność chodnika na ul. Podleśnej 



i na ul. Południowej 



ul. Poznańska 



Dopuszczenie ruchu rowerów  
w obie strony  

na ulicach jednokierunkowych 



Ulice jednokierunkowe: Południowa i Partyzantów 

Na obu ulicach powinien być dopuszczony ruch rowerowy w obie strony 



Gdańsk – fragment ulotki władz miasta: 
 

Wszystkie ulice jednokierunkowe oraz 
ulice objęte zakazem ruchu zostaną 
udostępnione rowerzystom w obu 
kierunkach.  
Udogodnienia do końca czerwca obejmą Główne i Stare 
Miasto. Na tych obszarach pojawi się odpowiednie 
oznakowanie wyłączające rowerzystów spod znaków zakazu. 
Na takich ulicach rowerzyści powinni poruszać się tak, jak ma 
to miejsce na typowych ulicach dwukierunkowych, czyli przy 
prawej krawędzi jezdni. 
 
http://www.miastadlarowerow.pl/imgekoprojekty/file/artykuly
/gdansk_ulotka.pdf 



Getynga:  
ulica jednokierunkowa z 
ruchem rowerów pod prąd, 
kręta i wąska, natężenie 
ruchu większe,  

niż na jakiejkolwiek 
ulicy gminnej w 
Laskach.  



Wrocław 



Wrocław 



Wrocław 



Kraków 



<–  Kolonia 
–> 

<– Norymberga –> 
 
Na ul. Południowej 
warto rozważyć 
oznaczenie na 
jezdni początku i 
końca kontrpasa 
rowerowego. 



Dopuszczenie jazdy rowerem 
po chodniku na ul. 3 Maja 



Takie oznakowanie (C16-T22) daje rowerzyście wybór między 
jazdą po jezdni lub po chodniku. Zastosowanie go na ul. 3 Maja 
byłoby zgodne z obecną praktyką i zdrowym rozsądkiem. 



(...) 

(...) 



Tablice informacyjne 
w bramach wjazdowych 



Na odwrocie znaku strefowego można umieścić tablicę 
informacyjną: 
 
przy wjeździe (czyli na odwrocie znaku opuszczania 
strefy) 
prośba z rysunkiem ilustrującym pierwszeństwo:  
pieszy – rower – samochód 
 
przy wyjeździe (czyli na odwrocie znaku 
wprowadzającego strefę) 
podziękowanie z tym samym rysunkiem 
 
warto ogłosić gminny konkurs na projekt takiej tablicy 
 



źródło: 
http://www.slubice.lubuska.policja.gov.pl/serwis_informacyjny/prow
adzone_akcje/bezpieczna_droga_do_szkoly 

kolorystyka i wykonanie nie mogą w żaden sposób udawać znaku 
drogowego 



ale mogą odwoływać się do symboli znanych ze znaków 



Ankieta i konsultacje 



Ankieta: dostarczona do domów 5-10 października, 
    zbierana do 31 października 
 
Spotkania w sprawie rozwiązań dla poszczególnych ulic: 
połowa listopada (informacja będzie na witrynie internetowej 
gminy oraz na plakatach w głównych punktach Lasek) 
 
Dyskusja w internecie: 
http://www.forumizabelin.pl/index.php?PHPSESSID=de092a49
fd2573c5251bd970c5998a53&topic=465.15 
 
Stałe zbieranie uwag i zgłoszenia do zespołu konsultacyjnego:  
pisemnie na adres gminy  
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin  z dopiskiem „strefa 30” 
 
oraz na adres email: strefa30@izabelin.pl 



dr Marek Słoń 
 
Pracownia Atlasu Historycznego 
Instytut Historii PAN 
www.ihpan.edu.pl 
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