
~7,0

~3,5 ~3,8-6,8
Istn. torowisko tramwajowe

Jezdnia północna: - od km 1+545 do km 1+695
- od km 1+710 do km 1+790

~3,5
Istn. pas postojowy, 
odcinkowo pas zieleni

~2,9-3,2~2,3~1.7-4,5
Istn. pas ruchuIstn. pas ruchu

Istn. jezdnia - 2 pasy ruchu

Istn. chodnikIstn. pas zieleni

1,0

Proj. droga 
rowerowa

2,02,0

Proj. chodnik Proj. opaska

Linia latarń do 
przestawienia

Drzewa do 
usunięcia

Miejsca postojowe 
do usunięcia

~4,0-5,5

~7,0

~3,5 0,7 3,5
Istn. torowisko tramwajowe

Jezdnia północna - od km 0+255 do km 0+330
- od km 0+400 do km 0+490

podobne rozwiązanie (z przesunięciem o 1,0m 
chodnika) na odcinku

- od km 0+360 do km 0+400

~3,5~5,5-6,7~3,2-
Istn. pas zieleni lub 
peron tramwajowy

Istn. opaska

Istn. pas ruchuIstn. pas ruchu

Istn. jezdnia - 2 pasy ruchu

Istn. pas zieleniIstn. chodnikIstn. pas zieleni

2,5
Droga dla rowerów 
proj. (wydzielona z 
istn. pasa zieleni)

~7,0

~3,5
Istn. torowisko i peron tramwajowy

Jezdnia północna: - od km 1+790 do km 1+820

~3,5~3,6-10~5,2
Istn. pas ruchuIstn. pas ruchu

Istn. jezdnia - 2 pasy ruchu

Istn. chodnikIstn. pas zieleni

1,0

Proj. droga 
rowerowa

2,02,0

Proj. chodnik Proj. opaska

Linia latarń do 
przestawienia

~6,9-8,0

Proj. bufor przed 
przejściem dla 

pieszych

~0,0-4,0~3,8

Proj. chodnik

Istn. torowisko i nieutwardzone pobocze

Jezdnia północna:- od km 2+200 do km 2+250

5,83,63,61,32,01,4
Istn. pas ruchu Istn. pas ruchuIstn. droga rowerowa

Istn. chodnik Istn.opaska

1,9 1,5

Proj. chodnik Proj. zwężenie 
drogi rowerowej

Budynek lub odcinkowo 
ogrodzenie

Latarnia oświetleniowa

7,2

Istn. jezdnia - 2 pasy ruchu

- -~5,5
Istn. jezdnia jednokierunkowa (odcinkowo 

dwukierunkowa)

2,0
Proj. pas 
postojowy 

(odcinkowo)

~3,5
Proj. pas ruchu

-

Proj. oznakowanie P-27 - 
"sierżanty" - dopuszczony 

ruch rowerów pod prąd 
(odcinkowo)

Istn. chodnik lub pas 
zieleni, brak dokładnej 

infrastukrtury istniejącej 
ze względu na jej duże 

zróżnicowanie

Istn. chodnik lub pas 
zieleni, brak dokładnej 

infrastukrtury istniejącej 
ze względu na jej duże 

zróżnicowanie

Ulica Rycerska

1,2 2,0 1,1 3,6 3,6 3,6 4,0
Istn. pas ruchu Istn. pas ruchu Istn. pas ruchu Istn. pas ruchuIstn. droga 

rowerowa
Istn. opaskaIstn. chodnik

2,1 2,0 0,2
Proj. droga 
rowerowa

Proj. chodnik Proj. opaska

Ogrodzenie

Barierki do 
usunięcia

Jezdnia północna - km 2+785

-

~6,5
Istn. jezdnia - 2 pasy ruchu, odcinkowo trzeci pas ruchu do lewoskrętu

~3,5
Istn. pas ruchu

~3,5
Istn. pas ruchu do 

lewoskrętu
Istn. chodnik lub pas 

zieleni, brak dokładnej 
infrastukrtury istniejącej 
ze względu na jej duże 

zróżnicowanie

Jezdnia północna - ul. Szylinga

Rząd drzew

~3,5
Istn. pas ruchu

Budynek Policji

~4,7-5,5
Istn. chodnik

3,25
Proj. pas ruchu

3,25
Proj. pas ruchu do 

lewoskrętu

3,25
Proj. pas ruchu

1,5
Proj. pas 
rowerowy


