Dz-07.0021.12.2016
Uchwała nr XXVII/249/2016
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

z dnia 13 grudnia 2016 roku
w sprawie objęcia zakazem ruchu odcinka ul. Nad Źródłem od posesji nr 2 do
ul. Leśmiana
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. g uchwały Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014
r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (Dz. Urz. Woj.
Mał. z 2014 r. poz. 1843) Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwala, co następuje:

§ 1.
Wnioskuje się o wyłączenie ruchu pojazdów na ul. Nad Źródłem na odcinku od
posesji nr 2 do ul. Leśmiana.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
Szczęsny Filipiak

Uzasadnienie:
Odcinek ul. Nad Źródłem od posesji nr 2 do ul. Leśmiana ze względu na duże pochylenie i wąskie
przejście zawsze miał charakter ścieżki – skrótu dla pieszych. Stanowi on dojście do przystanku MPK,
służy dzieciom jako droga do szkoły oraz umożliwia dojście do placu zabaw na ul. Pod Szańcami.
Remont ulicy polegający na wyłożeniu kostką brukową ułatwił ruch samochodowy na tym odcinku
(kurierzy, osoby prywatne, MPO), co w połączeniu z jego niewielką szerokością (ok. 2 m) i dużą
pochyłością, stwarza zagrożenie dla pieszych. Dojazd do posesji nr 2,3,4 ul. Nad Źródłem zawsze był
od ul. Kosmowskiej.
W niesprzyjających warunkach atmosferycznych (deszcz, mróz, jesienny opad liści, posypana
piaskiem kostka) ze względu na dużą pochyłość tego odcinka, szybkie zatrzymania pojazdu jadącego
z góry ulicy jest niemożliwe. Występujące na tym odcinku mury oporowe (z lewej i prawej strony),
przy szerokości najwęższego odcinka (ok. 2 m) uniemożliwiają pieszym ucieczkę przed pojazdami
i utrudniają jednoczesne poruszanie się pojazdu i pieszego. Ulica Nad Źródłem, która poprowadzona
jest naturalnym wyżłobieniem terenu, spowodowanym przez wody opadowe ze zbocza góry
Parchowotka, w trakcie opadów i roztopów - ze względu na brak odwodnienia - zmienia się w „rzekę
lub „lodowisko”.
Zdaniem Rady Dzielnicy opinie wydawane przez zarządcę drogi do WZ-tek dla posesji przy
ul. Leśmiana, nie powinny dopuszczać ruchu pojazdów w/w odcinkiem ulicy Nad Źródłem. Dojazd do
istniejących posesji przy ul. Leśmiana jest od ul. Leśmiana i mieszkańcy nie mogą zrozumieć
projektowanego ruchu pojazdów tym niebezpiecznym odcinkiem ul. Nad Źródłem, dlatego radni stoją
na stanowisku, że na w/w odcinku powinien być dopuszczony jedynie ruch pieszych.

