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Wniosek 

 

17 maja 2018 r. na skrzyżowaniu ulic Ślężnej i Sanockiej rowerzystka została śmiertelnie 

potrącona przez skręcający autobus. Stało się to na wyniesionym przejeździe rowerowym, a 

prawdopodobną przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierowcę 

autobusu. Zdarzenie to pokazuje, że nawet przy dobrej widoczności, jeździe zgodnie z 

przepisami i prawidłowo zaprojektowanej infrastrukturze rowerzyści nie mogą czuć się 

bezpiecznie. Konieczne jest prowadzenie działań prewencyjnych mających na celu 

egzekwowanie przepisów dotyczących ustąpienia pierwszeństwa przy skręcie oraz 

wyprzedzenia z bezpiecznym odstępem. 

 

Dlatego wnioskujemy o przeprowadzanie regularnych kontroli Policji w miejscach, gdzie często 

dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów oraz w miejscach z dużym natężeniem ruchu 

rowerowego, gdzie rowerzyści mogą nie czuć się bezpiecznie. Według danych z Systemu 

Ewidencji Wypadków i Kolizji od początku 2015 roku do wypadków z udziałem rowerzystów 

najczęściej dochodziło w następujących lokalizacjach (pozostałe skrzyżowania miały 5 zdarzeń 

lub mniej): 

 

Skrzyżowanie Zdarzenia 

DOBRA / LEGNICKA 9 

TRZEBNICKA / ZAKŁADOWA 8 

BIAŁOWIESKA / LEGNICKA 8 

BOROWSKA / BRZOSKWINIOWA 8 

BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU 7 

GRANICZNA / PŁASKA 7 

ARMII KRAJOWEJ / BOROWSKA 7 

ALEJA WIŚNIOWA / POCZTOWA 6 
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LOTNICZA / SZYBOWCOWA 6 

KRÓLEWIECKA / WARMIŃSKA 6 

RUDOLFA WEIGLA / ŚLĘŻNA 6 

 

Ponadto wnioskujemy przeprowadzenie kontroli w następujących miejscach, gdzie rowerzyści 

mogą nie czuć się bezpiecznie ze względu na ograniczoną widoczność lub duże natężenie aut 

skręcających w prawo. Choć dotychczas nie były to miejsca z dużą liczbą zdarzeń, z 

doświadczenia i z kontaktu z mieszkańcami wiemy, że jest tam po prostu niebezpiecznie. 

 

Skrzyżowanie 

ŚLĘŻNA/SZTABOWA 

ŚLĘŻNA/ORLEN/KOMISARIAT POLICJI 

LEGNICKA/ŚRODKOWA 

MOST WARSZAWSKI/BYDGOSKA 

KRZYWOUSTEGO/KOWALSKA/ORLEN 

ŚWIDNICKA/KOŚCIUSZKI 

KLECIŃSKA/PETUNIOWA 

WYSZYŃSKIEGO/DAMROTA 

KWIATKOWSKIEGO/CZEKOLADOWA 

RONDO PILECKIEGO 

 

Liczymy na Państwa pozytywną reakcję i deklarujemy chęć współpracy na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa rowerzystów we Wrocławiu. Kopię pisma przesyłamy do wiadomości Daniela 

Chojnackiego, wrocławskiego oficera rowerowego, Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu 

Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 

 

Z poważaniem, 

Jakub Nowotarski 

Stowarzyszenie Akcja Miasto 

 


