Materiały informacyjne przed debatą
Ulica Żeromskiego: z samochodami czy bez?
Celem debaty jest poznanie opinii mieszkańców na temat wyłączenia z ruchu samochodowego odcinka
ulicy Żeromskiego przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury. Podczas zaplanowanych debat będziemy
rozważać, czy ten odcinek drogi powinien uwzględniać ruch samochodowy, czy nie i jak każde z dwóch
rozwiązań (ulica z samochodami lub bez) może wpłynąć na korzystanie z przyległych placów.
Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli wybrać formę udziału w dyskusji. Będzie można uczestniczyć
w spotkaniu bezpośrednim w Samorządowym Ośrodku Kultury (27.04, ul. Żeromskiego 2) lub w debacie
tekstowej za pośrednictwem platformy internetowej (od 27.04 do 11.05). Bezpośrednio po wymianie
argumentów "za" lub "przeciw" zamknięciu fragmentu ul. Żeromskiego dla ruchu samochodowego,
Państwa ostateczne opinie w sprawie zostaną zebrane w formie papierowej i on-line (od 12.05 do 18.05).
Przypominamy, że aby wziąć udział w debacie tekstowej czy w spotkaniu bezpośrednim konieczne jest
wcześniejsze zapisanie się na wybraną formę konsultacji. Zapisy są możliwe tylko w okresie rekrutacji, czyli
do 26.04.2014 (wtorek).

Lista głównych pytań
 W jaki sposób ruch samochodowy na odcinku ulicy Żeromskiego przed Samorządowym Ośrodkiem
Kultury wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkowania okolicznej przestrzeni?
 Jakie zmiany w codziennym użytkowaniu ulicy Żeromskiego (na odcinku przed Samorządowym
Ośrodkiem Kultury) i sąsiednich placów spowodowałoby jej zamknięcie dla ruchu samochodowego?
 Czy ulica Żeromskiego powinna być otwarta czy zamknięta dla ruchu samochodowego?

Podstawowe fakty
Ulica Stefana Żeromskiego położona jest w centrum Nowej Dęby. Rozdziela zrewitalizowany w 2013 roku
plac majora Gryczmana i plac przed Samorządowym Ośrodku Kultury (SOK). To droga gminna. Jest to
ulica dwukierunkowa o szerokości 6 metrów.

Schemat 1. Układ ulic w centrum miasta z zaznaczonym odcinkiem ul. Żeromskiego.

Źródło: Oprac. Centrum Deliberacji UW
Odcinek, na którym rozważane jest wyłączenie z ruchu samochodowego znajduje się między
skrzyżowaniem z ulicą Krasickiego a wjazdem na parking od strony ul. Jana Pawła II. Odcinek ten ma
długość około 75 m.

Schemat 2. Bezpośrednie otoczenie omawianego fragmentu ul. Żeromskiego.

Źródło: Oprac. Centrum Deliberacji UW
Pomysł na wyłączenie fragmentu ul. Żeromskiego z ruchu samochodowego pojawił się już w projekcie
rewitalizacji placu mjr Gryczmana i placu przed SOKiem (2011-2013). Wtedy ograniczono się do zmiany
nawierzchni na kamienną oraz do wprowadzenia strefy zamieszkania, co oznacza ogranie prędkości dla
samochodów do 20 km/h oraz pierwszeństwo pieszych. Parkować wolno jedynie w wyznaczonych
miejscach.
Zgodnie z informacjami od Straży Miejskiej po remoncie nie odnotowano na tym odcinku Żeromskiego
żadnych wypadków ani kolizji.

Zdjęcie 1. Widok ul. Żeromskiego od strony ul. Jana Pawła II. Fot. UMiG Nowa Dęba

Na zdjęciu, na pierwszym planie widoczny jest znak strefy zamieszkania. Na dalszym planie widoczna jest
kamienna nawierzchnia.
Zdjęcie 2. Wjazd w ulicę Żeromskiego od strony ulicy Krasickiego. Fot. UMiG Nowa Dęba

Ulica Żeromskiego była wyłączona z ruchu podczas remontu w latach 2011-2013. Obecnie bywa ona
zamykana czasowo dla ruchu samochodowego podczas imprez organizowanych na placu takich, jak z okazji
Święta Niepodległości. Podczas wydarzeń na placu ulica jest zamykana na kilka godzin.

Ograniczenia
Podczas remontu placu mjr Gryczmana oraz ul. Żeromskiego pojawiły się propozycje, aby na czas
zamknięcia ul. Żeromskiego dla ruchu samochodowego uruchomić ruch dwukierunkowy w Alei
Zwycięstwa. Wówczas, jak i obecnie, była to ulica jednokierunkowa w kierunku od ul. Jana Pawła II do ul.
Krasickiego. Niezależnie od zmian w organizacji ruchu w ulicy Żeromskiego, ze względu na szerokość Alei
Zwycięstwa, nie ma możliwości przekształcenia jej w ulicę dwukierunkową. Aleja Zwycięstwa musi
pozostać ulicą jednokierunkową.

Propozycje rozwiązań
1. Całkowite wyłączenie ulicy Żeromskiego z ruchu samochodowego.
2. Pozostawienie ruchu samochodowego w ulicy Żeromskiego.

