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Pani

Jadwiga Mach

Radna Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Odpowiadając  na  zapytanie  Pani  Radnej  z  dnia  6  września  2018  r.  w  sprawie
przemieszczania się rowerzystów oraz deskorolkarzy po deptaku Krakowskiego Przedmieścia
oraz placu Litewskim informuję, iż w trosce o stworzenie komfortowych warunków dla różnych
grup jego użytkowników Rada Miasta Lublin podjęła z dniem 22 marca 2018 r. Uchwałę Nr
1076/XLI/2018  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  korzystania  z  placu  Litewskiego
w Lublinie.

W  świetle  zapisów  Regulaminu  po  placu  Litewskim  dopuszcza  się  jazdę  rowerem
z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  po  wyznaczonych  ciągach  komunikacyjnych.
Tor jazdy wskazuje załącznik graficzny do Regulaminu:

1)  od  ul.  Kapucyńskiej  wzdłuż  nieruchomości  Poczty  Polskiej  S.A.  w  kierunku
ul. Kołłątaja,

2) od ul. Radziwiłłowskiej wzdłuż Hotelu Europa łączący się z ciągiem wyżej opisanym.
Jednocześnie wyjaśniam, że wyznaczona trasa ruchu rowerowego jest trasą optymalną.

Ogólnodostępna przestrzeń publiczna powinna służyć ogółowi społeczeństwa i uwzględniać
potrzeby wszystkich użytkowników tj. pieszych, rowerzystów, rolkarzy, dzieci i ich opiekunów
i innych. Oczywiście jest to miejsce do odpoczynku, swobodnego spaceru, spotkań czy zabaw
dla dzieci.

Ponadto, odnosząc się do deptaka ul.  Krakowskie Przedmieście informuję,  że deptak
stanowi ciąg pieszy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa korzystanie z chodnika lub
drogi  dla  pieszych  przez  kierującego  rowerem  dozwolone  jest  wyjątkowo  w  określonych
przypadkach  (art.  33  ustawy  z  dn.  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  Dz.U.
2017.1260.t.j.)  wówczas  kierujący  rowerem  obowiązany  jest  jechać  powoli,  zachować
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Jazda na deskorolkach po terenie placu
Litewskiego i  deptaka nie  stanowi  wykroczenia.  Niemniej  jednak w przypadku,  gdy osoba
przemieszczająca się po ciągu pieszym stwarzałaby zagrożenie bezpieczeństwa innych osób
przemieszczających się po ciągu pieszym można mówić o konieczności interwencji  Straży
Miejskiej Miasta Lublin lub Policji.
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