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Raport z wyłożenia do publicznego wglądu projektu pn. „Budowa ulicy Łubinowej” w ramach „Programu utwardzenia ulic gruntowych 

zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy”. 

 
 
Termin składania wniosków: od 05.10.2017r. do 25.10.2017r.; termin spotkania z Wnioskodawcami: 20.11.2017r. 
**Kursywą oznaczono wnioski zgłoszone podczas spotkania z Wnioskodawcami.  

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

Uzasadnienie/wyjaśnienia 
Stanowisko 

wnioskodawcy 

 
1. 

 
Paweł Górny 

1.1. Wniosek o zaprojektowanie chodnika przy 
skrzyżowaniu z ul. Siedlecką, po północno-
wschodniej stronie 

Przedstawiono 
wyjaśnienia 

Projekt będzie dowiązaniem do projektu chodnika przy ul. 
Siedleckiej 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

1.2. Wniosek o zaprojektowanie chodnika przy 
skrzyżowaniu z ul. Urodzajną, podobnie jak po 
stronie przeciwnej  

Odrzucenie 
wniosku 

Miejsca postojowe zostaną maksymalnie odsunięte od 
skrzyżowania. Nie planuje się wprowadzania chodnika ze względu 
na projektowanie ul. Łubinowej jako pieszojezdni. 

1.3. Wniosek o zachowanie większej odległości 
parkingów od dojazdów do działek w głębi ulicy 
Łubinowej 

Akceptacja 
wniosku 

 

1.4. Wniosek o fizyczne oddzielenie miejsc 
postojowych od powierzchni skrzyżowań z 
sięgaczami 

Akceptacja 
wniosku 

 

2. 
Edgar 
Rajang 

2.1. Wniosek o usunięcie słupa 
telekomunikacyjnego ze środka skrzyżowania 
z ul. Lnianą 

Akceptacja 
wniosku 

 

Wnioskodawca nie 
uczestniczył w 

spotkaniu 

2.2. Wniosek o usunięcie słupa energetycznego ze 
skrzyżowania z ul. Chmielną 

Odrzucenie 
wniosku 

Słup energetyczny nie koliduje w projektowaną jezdnią – została 
zachowana wymagana skrajnia. W związku z tym nie ma 
konieczności przestawienia słupa. 

2.3. Wniosek o ujęcie budowy skrzyżowań z 
ulicami bocznymi (Jęczmienna, Lniana, 
Mleczna, Piwna, Urodzajna) 

Akceptacja 
wniosku 

 

2.4. Wniosek o zaprojektowanie odcinka ulicy 
Chmielnej od skrzyżowania z ulicą Łubinową 
do ulicy Siedleckiej 

Odrzucenie 
wniosku 

Odcinek ulicy Chmielnej nie jest objęty zakresem „Programu 
utwardzenia ulic gruntowych” na rok 2017.  

3. 
Irena 

Okonek 

3.1. Wniosek o usunięcie słupa 
telekomunikacyjnego ze środka skrzyżowania 
z ul. Lnianą 

Akceptacja 
wniosku 

 

Wnioskodawca 
przyjął wyjaśnienia 

3.2. Wniosek o usunięcie słupa energetycznego ze 
skrzyżowania z ul. Chmielną 

Odrzucenie 
wniosku 

Słup energetyczny nie koliduje w projektowaną jezdnią – została 
zachowana wymagana skrajnia. W związku z tym nie ma 
konieczności przestawienia słupa. 

3.3. Wniosek o ujęcie budowy skrzyżowań z 
ulicami bocznymi (Jęczmienna, Lniana, 
Mleczna, Piwna, Urodzajna) 

Przedstawiono 
wyjaśnienia 

Nawierzchnia ulic bocznych w ramach skrzyżowań zostanie 
zaprojektowana do końca łuków wyokrąglających. 

3. Irena 3.4. Wniosek o zaprojektowanie odcinka ulicy Odrzucenie Odcinek ulicy Chmielnej nie jest objęty zakresem „Programu Wnioskodawca 
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Okonek Chmielnej od skrzyżowania z ulicą Łubinową 
do ulicy Siedleckiej 

wniosku utwardzenia ulic gruntowych” na rok 2017.  przyjął wyjaśnienia 

3.5. Wniosek o przełożenie studni wodomierzowej 
ze skrzyżowania z ul. Lnianą  

Przedstawiono 
wyjaśnienia 

Studnia wodomierzowa zostanie przesunięta pod warunkiem 
wystąpienia kolizji z budowaną infrastrukturą drogową. 
Poinformowano, że za tą część infrastruktury technicznej 
odpowiada MWiK i do niej należy wydanie warunków ewentualnego 
usunięcia studni. Inwestor nie otrzymał z MWiK żadnych warunków 
dot. tego elementu. 

3.6. Wniosek o wprowadzenie zakazu poruszania 
się pojazdów ciężarowych 

Przedstawiono 
wyjaśnienia 

Zarządca drogi nie przewiduje ruchu pojazdów ciężkich (za 
wyjątkiem służb komunalnych).  

4. 
Piotr 

Wójtowicz 

3.1. Zapytanie czy zaprojektowane są dojazdy do 
posesji w głąb ulicy Łubinowej, w 
szczególności Łubinowa 5b 

Przedstawiono 
wyjaśnienia 

Do posesji „drugorzędowych” zostały zaprojektowane sięgacze, 
które będą obsługiwać ww. posesje. 

Wnioskodawca nie 
uczestniczył w 

spotkaniu 

 


