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Znak: Jag/tram/01/2012 
 
Dotyczy:  wprowadzenia priorytetów dla tramwajów na ul. Jagiellońskiej (odc. Rondo Starzyńskiego – Żerań FSO) 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Uprzejmie proszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia pełnego 
(bezwarunkowego) priorytetu dla tramwajów na trasie przebiegającej wzdłuż ul. Jagiellońskiej (odc. 
Rondo Starzyńskiego – Żerań FSO). 
Obecnie na wskazanej trasie znajdują się 3 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną: 

1. skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Wybrzeże Helskie 
2. skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Batalionu Platerówek 
3. skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z drogami wewnętrznymi – wyjazdami z FSO i szkoły. 

 
 Na każdym z tych skrzyżowań funkcjonuje sygnalizacja świetlna z programem sygnalizacji 
niedostosowanym do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, 
poz. 2181 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz. 813 i Nr 235, poz.1596), zwanym dalej 
Rozporządzeniem, w którym zapisano (§2 ust. 4 rozporządzenia), że: 
„Sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory nie spełniające warunków określonych niniejszym 
rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione 
sygnalizatorami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 
r.” 
 
 Ponieważ nie dostosowano programów sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniach do 
Rozporządzenia, a jednocześnie programy sygnalizacji świetlnej na tych skrzyżowaniach nie 
zapewniają priorytetu dla tramwajów, wnioskuję aby wykonać „2 w 1”, czyli dostosować programy 
sygnalizacji świetlnej na tych skrzyżowaniach do Rozporządzenia i jednocześnie wprowadzić priorytet 
dla tramwaju. 
 
 W przypadku skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Wybrzeże Helskie należałoby w pełni 
osygnalizować przejście dla pieszych przez ul. Wybrzeże Helskie oraz dostosować czasy 
międzyzielone do obecnie obowiązujących przepisów. Priorytet dla tramwaju powinien zostać 
zrealizowany w taki sposób, że w przypadku, gdy detektor umieszczony w odległości ok. 110 m. przed 



skrzyżowaniem (aby detektor zawsze wykrywał tramwaj już poruszający się – z niewielką: 3 – 4 m/s 
prędkością – po minięciu „punktów zatrzymania”: rondo i przystanek) – w praktyce tuż za zjazdem z 
ronda Starzyńskiego (tor w stronę Żerania FSO: tu byłoby ok. 110 m.) i tuż za skrzyżowaniem z 
boczną uliczką na wysokości nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 74 (tor w stronę ronda 
Starzyńskiego: ok. 140 m. od skrzyżowania) – wykryje jadący tramwaj, pionowa pałka dla tramwaju 
powinna wyświetlać się na tyle długo, aby zapewnić przejazd tramwaju bez konieczności zatrzymania, 
czy nawet zwalniania. W przypadku, gdy detektor wykryłby jadący tramwaj w momencie, gdy na 
skrzyżowaniu Jagiellońskiej z ul. Wybrzeże Helskie występowałby moment zmiany wyświetlanych 
sygnałów, to czas potrzebny do przejechania przez tramwaj odcinka ok. 110 m jest na tyle długi (ok. 
15 s, przy założeniu, że detektor rejestruje tramwaj poruszający się z prędkości 3 – 4 m/s; przed 
chwilą tramwaj ruszył z przystanku lub zjechał z ronda i tramwaj następnie dalej się rozpędza do 
prędkości ok. 14 m/s: ok. 50 km/h), że wystarczy do przydzielenia sygnału zielonego dla ul. Wybrzeże 
Helskie (przy np. 5 s. czasie międzyzielonym i 5 s. sygnale zielonym dla ul. Wybrzeże…) i ponownego 
przydzielenia tylko pionowej pałki dla tramwaju. Tramwaj jadący z prędkością ok. 50 km/h (14 m/s) 
pokonuje skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Wybrzeże Helskie (30 m + 30 m długość tramwaju = 60 
m.) w ok. 4,5 s., więc po przejechaniu tramwaju możliwe byłoby ponowne przydzielenia zielonego 
sygnału dla ul. Wybrzeże Helskie (być może z krótszym czasem międzyzielonym z uwagi na to, że do 
obliczeń brany by był pod uwagę tylko sam przejazd tramwajowy, a nie całe skrzyżowanie (ulica 
Jagiellońska i przejście – dla tych strumieni cały czas wyświetlany jest sygnał czerwony i nie muszą 
one być w tym momencie brane pod uwagę). Następnie po przejechaniu tramwaju (w tym wypadku 
nie mogłoby nastąpić wyświetlenie sygnału zielonego na przejściu dla pieszych, czy dla samochodów: 
Jagiellońska, bo wówczas czasy międzyzielone musiałyby ulec znacznemu wydłużeniu), możliwe 
byłoby powtórne przydzielenia sygnału zielonego dla ul. Wybrzeże Helskie. 
 
 W przypadku skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Batalionu Platerówek należałoby wydzielić 
fazy dla lewoskrętów oraz dostosować czasy międzyzielone do obecnie obowiązujących przepisów. 
 
 Na tym skrzyżowaniu priorytet dla tramwaju mógłby być zrealizowany w podobny sposób, co na 
skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Wybrzeże Helskie. Jednocześnie, z uwagi na niskie natężenie 
ruchu z uliczek poprzecznych oraz na lewoskrętach, w przypadku detekcji tramwaju w niekorzystnym 
momencie (zmiana faz), można by było nawet wyeliminować jeden z wlotów (przydzielając mu w tym 
konkretnym, tzn. przy wykrytym tramwaju, cyklu cały czas sygnał czerwony), aby później przydzielić 
mu sygnał zielony pozwalający na „wyzerowanie” kolejki pojazdów oczekujących na tym wlocie. 
 
 W przypadku skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z uliczkami wewnętrznymi (FSO i szkoła), 
należałoby osygnalizować wyjazd z uliczki z pod szkoły – postawić sygnalizator bezpośrednio przed 
ul. Jagiellońską (obecnie sygnalizator stoi przed torami tramwajowymi) i przeanalizować możliwość 
likwidacji obecnego sygnalizatora, pozostawiając znak STOP. 
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