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Raport z wyłożenia do publicznego wglądu koncepcji pn. „BUDOWA ULICY SANATORYJNEJ W BYDGOSZCZY” 
Termin składania wniosków: od 22 września do 13 października 2017r.; termin spotkania z wnioskodawcami: 26 października 
2017r. 

 

Lp. Wnioskujący Treść zgłoszenia/ wniosku 
Stanowisko 
(projektant, 
inwestor) 

Uzasadnienie/wyjaśnienia 
Stanowisko 

wnioskodawcy 

1 Sławomir Michalski 

1.1 Scalenie wjazdów na działki nr 167 
(droga pożarowa) i nr 132 (posesja nr 59) 
poprzez likwidację wydzielonej części 
zielonej między tymi wjazdami 

Akceptacja 

Zieleń zostanie zastąpiona kostką betonową 
o odmiennym kolorze, w celu podkreślenia różnych 
funkcji analizowanych zjazdów (do posesji, do drogi 
pożarowej). 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

1.2 Poszerzenie wjazdu na działkę nr 132 
(posesja nr 59) do 4,0 m 

Akceptacja Szerokość zjazdu zostanie zwiększona do 4,0 m. 
Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

1.3 Zachowanie obecnej wysokości 
jezdni 

Przedstawiono 
wyjaśnienia 

Uwaga odnosi się do kolejnego etapu Inwestycji tj. 
Projektu Wykonawczego. Jednak już na tym etapie 
można stwierdzić, iż rozwiązania wysokościowe będą 
dostosowane do istniejących rzędnych zjazdów do 
poszczególnych nieruchomości.  

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

1.4 Dopuszczenie obniżenia krawężnika 
na wjazdach z 4 cm do 3 cm, w 
przypadku wjazdów skierowanych w górę 
i po uzgodnieniu z właścicielem posesji. 

Przedstawiono 
wyjaśnienia 

Uwaga odnosi się do kolejnych etapów Inwestycji. 
Powyższy element w każdym przypadku będzie 
oceniany indywidualnie w trakcie realizacji. 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

1.5 Wykonanie utwardzenia w pierwszym 
wariancie opisanym w PFU, tj. w wersji 
bez chodników. 

Akceptacja Taki wariant będzie realizowany. 
Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

2 Elżbieta Posłuszna 

Wnoszę o utwardzenie w ramach budowy 
ul. Sanatoryjnej krótkiego odcinka drogi 
gruntowej łączącej ul. Sanatoryjną z 
cmentarzem i pomnikiem przy ul. 
Opławieckiej, jednym z nielicznych 
w dzielnicy Opławiec miejsc pamięci 
i największym, a przez to 
najważniejszym, spośród nich. Cmentarz 
i pomnik znajdują się na działce nr 55. 
Odcinek nieutwardzony (którego dotyczy 
wniosek) między Sanatoryjną 
a cmentarzem i pomnikiem oznaczony 
jest jako działka nr 38 i znajduje się 
pomiędzy działkami o numerach 15, 14/1 
i 14/2. (Rysunek na str. 8 PFU - 

Brak akceptacji Wniosek wykracza poza zakres zadania  



 2 

Sanatoryjna). 
Jest bardzo krótki, więc koszt jego 
utwardzenia nie wpłynie w znaczący 
sposób na całkowity koszt utwardzania 
ul. Sanatoryjnej. 

3. 

Paweł Górny 
Stowarzyszenie 
Społeczny 
Rzecznik Pieszych 
w Bydgoszczy 

3.1 Zaprojektowanie wyjść z posesji 
w formie „kielichowej” – z rozszerzeniem 
od strony ulicy. 

Brak akceptacji 
W projekcie przyjęto standardowe, ogólnie przyjęte 
rozwiązania techniczne. 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

3.2 Zrezygnowanie z niewielkich 
fragmentów zieleni w miejscach 
pomiędzy wyjazdami a wyjściami z 
posesji 
Tak niewielkie fragmenty zieleni nie 
utrzymają się i wyschną lub będą 
wydeptane, w to miejsce należy 
zastosować poszerzenie zabrukowanej 
powierzchni wyjścia z posesji - posesje nr 
6, 11, 22, 32, 48, 52, 69 (od strony 
ul. Krynickiej), 77, 77a, 89, 66 oraz 
naprzeciw posesji Wycieczkowa 9 (przy 
miejscu parkingowym). 

Częściowa 
akceptacja 

Wskazane miejsca zostaną wypełnione otoczakami. 
Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

3.3 Na wskazanych skrzyżowaniach 
należy zaprojektować chodniki na ukos 
poprzez tereny zieleni. 
Na niej wymienionych skrzyżowaniach 
zaprojektowano duże fragmenty zieleni 
bez możliwości przejścia na ukos, należy 
stworzyć możliwość przejścia ,,na 
skróty", w przeciwnym razie zieleń będzie 
wydeptana (każdy przechodzień wybiera 
najłatwiejszą i najkrótszą drogę, a nie 
chodzi i skręca pod kątem prostym): 
na obydwu skrzyżowaniach z ul. 
Krynicką, na obydwu skrzyżowaniach z 
ul. Kudowską, na skrzyżowaniu z 
łącznikiem do ul. Opławiec (na wprost 
miejsca pamięci), na skrzyżowaniu z 
poprzecznym odcinkiem ul. Sanatoryjnej, 
na skrzyżowaniu z ul. Opławiec. 

Częściowa 
akceptacja 

Przy skrzyżowaniu ulic Sanatoryjna – Krynicka 
wprowadzony zostanie chodnik w południowej ćwiartce, 
pomiędzy dojazdami do posesji Krynicka 13. 
Przy skrzyżowaniu ul. Sanatoryjna – Sanatoryjna (dojazd 
do ul. Opławieckiej) w zachodniej ćwiartce. 
W pozostałych przypadkach brak uzasadnienia. 
 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

3.4 Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik 
Pieszych w Bydgoszczy proponuje 
realizację wariantu z pieszojezdnią, 
zamiast jezdni i jednostronnego 

akceptacja Taki wariant będzie realizowany. 
Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 
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chodnika, jako rozwiązanie wpływające 
na zmniejszenie prędkości pojazdów, a 
zatem bezpieczniejsze, należy jednak 
zaprojektować dodatkowy próg 
zwalniający w pobliżu skrzyżowania z ul. 
Letniskową (miedzy km 0+20 a 0+100) 

4. 
Radosław 
Nakonieczny 

4.1 Proszę o przesunięcie zatoki 
parkingowej zlokalizowanej naprzeciw 
wjazdu do posesji przy ul Sanatoryjnej 
73. 

Częściowa 
akceptacja 

Układ zatok na odcinku ulicy Sanatoryjnej od ulicy 
Krynickiej do ul. Kudowskiej zostanie przeprojektowany. 
Uwzględniając w miarę możliwości wnioski o liczbie 
porządkowej 4.1, 4.2, 6, 7, 8. 

 

4.2 Chodnik przy furtce z posesji 
Sanatoryjna 73 wychodzi wprost na 
projektowaną zatoczkę. 

Częściowa 
akceptacja 

Układ zatok na odcinku ulicy Sanatoryjnej od ulicy 
Krynickiej do ul. Kudowskiej zostanie przeprojektowany. 
Uwzględniając w miarę możliwości wnioski o liczbie 
porządkowej 4.1, 4.2, 6, 7, 8. 

 

5. Robert Rafiński 
Poproszę o uwzględnienie dodatkowego 
wjazdu (nowa brama) dla posesji 
Sanatoryjna 81. 

Akceptacja Zostanie zaprojektowany dodatkowy zjazd na posesję 
Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

6. Alicja Nowicka 
Proszę o wytyczenie, co najmniej 4 
miejsc postojowych w obrębie posesji 
przy ul. Sanatoryjnej 52 

Częściowa 
akceptacja 

Układ zatok na odcinku ulicy Sanatoryjnej od ulicy 
Krynickiej do ul. Kudowskiej zostanie przeprojektowany. 
Uwzględniając w miarę możliwości wnioski o liczbie 
porządkowej 4.1, 4.2, 6, 7, 8. 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

7. 
Halina i Grzegorz 
Steinke 

Mapa przedstawiająca budowę 
ul. Sanatoryjnej nie odpowiada 
rzeczywistej zabudowie. Zaplanowane w 
świetle działki 26B miejsca postojowe są 
źle usytuowane. Między obecną bramą 
na działce 26B, a granicą z działką 27B 
jest brama przeznaczona na miejsce na 
pojemniki na śmieci. Miejsce postojowe 
nie może być usytuowane pod oknami 
domu jednorodzinnego usytuowanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi, które obligowały do 
budowy domu bardzo blisko ulicy. 
Sąsiedni dom usytuowany jest w 
znacznej odległości od drogi i nie 
wiadomo dlaczego miejsca postojowe nie 
znalazły się w miejscu, które zachowuje 
przyzwoitą odległość od okien. Kolejny 
sąsiadujący budynek na działce 27B nie 
ma okien wychodzących na tę stronę 
ulicy. Na tym odcinku ul. Sanatoryjnej nie 
ma potrzeby projektowania miejsc 

Częściowa 
akceptacja 

Układ zatok na odcinku ulicy Sanatoryjnej od ulicy 
Krynickiej do ul. Kudowskiej zostanie przeprojektowany. 
Uwzględniając w miarę możliwości wnioski o liczbie 
porządkowej 4.1, 4.2, 6, 7, 8. 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 
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postojowych, które zawsze łączą się z 
kosztami, w tym miejscu ulica jest 
stosunkowo wąska. 
W związku z powyższym wnioskuję o 
likwidację miejsc postojowych 
usytuowanych w świetle działki 26B - 
Sanatoryjna 71. 

8. Krzysztof Karpiński 

Wnioskuję o wykonanie dodatkowej 
zatoki postojowej na odcinku między 
ul. Kudowską a ul. Krynicką, po północnej 
stronie ul. Sanatoryjnej, równolegle do 
krótszej granicy przy działce nr 27 (ok. 
km 0+030,00 ul. Sanatoryjnej). Długość 
zatoki 12m. Dodatkowo proponuję 
przesunięcie zatoki na w/w odcinku 
zlokalizowanej po południowej stronie ul. 
Sanatoryjnej, przy działce nr 28 w stronę 
działki 35/3. 

Częściowa 
akceptacja 

Układ zatok na odcinku ulicy Sanatoryjnej od ulicy 
Krynickiej do ul. Kudowskiej zostanie przeprojektowany. 
Uwzględniając w miarę możliwości wnioski o liczbie 
porządkowej 4.1, 4.2, 6, 7, 8. 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

9. Wanda Kotik 

Budowa zatoczki postojowej na 
przeciwko nr 3 w ul. Sanatoryjnej. 
Propozycja budowy ulicy Sanatoryjnej 
podobnie jak ul. Źródlanej w dzielnicy 
Flisy. 

Częściowa 
akceptacja 

Zatoka postojowa zostanie przesunięta, jednocześnie 
zostanie poszarzony wjazd do nieruchomości – działka 
nr 87. 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

 
 
 


