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PETYCJA 
Szanowni Państwo 

 

Na podstawie art. 2 ust 1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (Dz. U. z dn. 5.09.2014 r 

poz. 1195) wnosimy o uzupełnienie projektowanego węzła „Karwiny” o przejście dla 

pieszych/drogę dla rowerów (DDR) w poprzek ulicy Wielkopolskiej, po wschodniej stronie 

ww. węzła (tj. w relacji ul. Sopocka-Strzelców). 

 

UZASADNIENIE 

W chwili obecnej nie ma możliwości przekroczenia skrzyżowania 

Wielkopolska/Sopocka/Strzelców w najkrótszej możliwej relacji tj. na wprost. Możliwość 

taką mają samochody wyjeżdżające z ul. Sopockiej oraz rowerzyści poruszający się na 

zasadach ogólnych w jezdni. 

 

W ramach planowanej przebudowy węzła planuje się umożliwienie wyjazdu samochodów z 

ulicy Strzelców w kierunku Sopotu i Śródmieścia bez konieczności objazdu przez wiadukty 

nad linią kolejową nr 201. Jest to zatem ułatwienie życia kierowcom samochodów. 

Jednocześnie sytuacja rowerzystów, a przede wszystkim pieszych pozostanie w zasadzie bez 

zmian, tj. chcąc przeciąć ulicę Wielkopolską piesi będą zmuszeni do obchodzenia 

skrzyżowania i przechodzenia przez przejście dla pieszych na wys. ul. Korzennej lub 

planowanym tunelem/kładką dla pieszych oddalonych o około 100 metrów od przedmiotowej 

lokalizacji. W obu przypadkach będzie to oznaczało konieczność nadrobienia co najmniej 200 

metrów drogi.  

 

Brak wzmiankowanego przejazdu będzie powodować komplikacje w ruchu rowerowym w 2 

wymiarach: lokalnym i metropolitalnym. W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest 

budowa DDR w ulicy Sopockiej (od ul. Wielkopolskiej do posesji Sopocka nr 5) oraz w ulicy 



Strzelców (od ul. Wielkopolskiej do początku istniejącej DDR). Komplikacja w wymiarze 

lokalnym wyrażać się będzie w tym, że pomiędzy tymi dwoma odcinkami wybudowanymi w 

ramach jednej inwestycji nie będzie możliwości bezpiecznego przejazdu. W wymiarze 

metropolitalnym zaś brak DDR przez wzmiankowany Węzeł będzie stanowić „dziurę” w 

dłuższym, około 6 km szlaku rowerowym łączącym Brodwino (przez szlak czarny) z Małym 

Kackiem (ul. Strzelców) i dalej z Witominem. Znaczna część tego szlaku w ostatnich latach 

została już wybudowana: leśny odcinek czarnego szlaku w stronę Brodwina, fragment DDR 

wzdłuż ul. Strzelców, droga leśna między ul. Strzelców a ul. Olkuską. Uzupełnienie 

newralgicznego, ok. 60 metrowej DDR stanowiącej przejazd przez Węzeł pozwoli na 

osiągnięcie efektu synergii pomiędzy wskazanymi wyżej inwestycjami. 

 

Postulowane przejście dla pieszych/przejazd dla rowerów nie spowoduje radykalnego 

zmniejszenia przepustowości skrzyżowania Sopocka/Strzelców/Wielkopolska, gdyż zielone 

światło dla pieszych/rowerzystów będzie załączane w czasie tej samej fazy co wyjazd z ul. 

Sopockiej w kierunku północnym. Główną relacją poprzeczną o najwyższym natężeniu ruchu 

jest relacja Sopocka-Wielkopolska (kier. Karwiny, Dąbrowa) – między tą relacją a 

postulowanym przejściem/przejazdem nie zachodzi kolizja.  

 

Istnienie postulowanego przejścia nie powinno także powodować perturbacji dla 

funkcjonowania placu postojowego dla pojazdów komunikacji zbiorowej w pasie rozdziału 

obu jezdni ulicy Wielkopolskiej. W Gdyni funkcjonują pętle autobusowe, gdzie piesi mają 

dostęp i nie stwierdzono istotnej liczby przypadków prób wsiadania do autobusów w czasie 

postojów wyrównawczych. Przykładem takiej pętli może być „Redłowo Szpital”. 

 

Warto przy tym dodać, że wskazane we wniosku przejście dla pieszych /przejazd dla rowerów 

figuruje we dokumentach planistycznych dotyczących wskazanego obszaru. W Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 1607 (załącznik: fragment MPZP) postulowane 

przejście/przejazd jest zlokalizowany właśnie po wschodniej stronie węzła Karwiny. 

Pozostawianie obecnej sytuacji stoi także w sprzeczności z gdyńskimi Standardami 

Rowerowymi przyjętymi zarządzeniem prezydenta Wojciecha Szczurka 10 lipca 2012. Łamie 

też zasadę bezpośredniości projektowania połączeń rowerowych wspominanej m.in w 

dokumencie końcowym audytu BYPAD z czerwca 2013. 

 

Należy także odnieść się również do planów odnoszących się do otoczenia węzła. Nie wolno 

nie zauważyć, że wg. planów po północnej stronie ma znaleźć się zabudowa usługowa, zaś 

rejon Węzła ma być dzielnicowym centrum usługowym na styku 3 dzielnic, stąd niezwykle 

istotna jest pełna dostępność tego obszaru dla pieszych. Brak możliwości przejścia i przejazdu 

w poziomie jezdni w najkrótszej relacji będzie stanowić barierę przestrzenną i psychologiczną 

w postaci szerokiej arterii ulicy Wielkopolskiej. Infrastruktura stworzona wyłącznie dla 

samochodów zaś będzie pogłębiać zależność okolicznych mieszkańców od samochodów, co z 

punktu widzenia jakości środowiska, czy szerzej – jakości życia w Gdyni – jest stanem 

niekorzystnym.  

 

Ufamy, że w trosce o dostępność wskazanego obszaru dla pieszych i rowerzystów przychylą 

się Państwo do ww. prośby i zalecą Państwo projektantowi węzła Karwiny dodanie przejścia 

dla pieszych/DDR jak we wniosku. 

 

       Z wyrazami szacunku,  

  



Załączniki: lokalizacja przejścia oraz stosowny fragment MPZP 

 

 
 

 


