
Dz.03.0021.41.2018  
  

Uchwała Nr XLI / 326 / 2018  

Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z 
dnia 27 lutego 2018 r.  

  

  

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany organizacji ruchu na  

ulicach: Reduta, Sabały (odcinek północny), Marchołta.  
  

Na podstawie § 3 pkt 3) lit g. uchwały nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 
r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dz. Urz. Woj. 
Mał. z dnia 27.03.2014 r. poz. 1839) Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwala, co następuje:  
  

§1.  

  

Realizując postulaty mieszkańców osiedla Prądnik Czerwony Wschód wyrażone na 

spotkaniach w dniach: 18 grudnia 2017 roku oraz 26 lutego 2018 roku, wnioskuje się do 
Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie następujących rozwiązań z zakresu organizacji 

ruchu na ulicach: Reduta, Sabały (odcinek północny), Marchołta:  

1. Likwidacja ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Sabały do ul. Bohomolca i przekształcenie 
jej w równoległe miejsca postojowe przy równoczesnym wprowadzeniu zakazu 

zatrzymywania pojazdu (znak „B-36”) po stronie budynków o numerach nieparzystych. 
Ograniczenie podwójnej linii ciągłej na skrzyżowaniu ulic Jana Sabały i Reduta do 20 m.  

2. Wprowadzenie strefy „Tempo 30” na całej długości ul. Reduta oraz ulicy Marchołta wraz 

z montażem progów zwalniających typu „poduszka berlińska” (wyspowy próg 
spowalniający) w rejonie budynku ul. Reduta 31. Wprowadzenie obustronnego zakazu 

zatrzymywania pojazdu (znak „B-36”) wzdłuż ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do 
mostku nad potokiem Sudół Dominikański.  

3. Objęcie ul. Sabały strefą zamieszkania.  

4. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości budynku mieszkalnego przy ul. 
Marchołta 39.  

5. Wyznaczenie, jako alternatywy wobec likwidowanej ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 

Reduta, pasa dla rowerów biegnącego ulicą Marchołta/Sabały lub wprowadzenie innego 
rozwiązania zapewniającego bezpieczny ruch rowerowy.  

  

§2.  

  

Ilustrację graficzną proponowanej organizacji ruchu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

  

§3.  

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

  

 

  

  



UZASADNIENIE:   

Podjęcie przedmiotowej uchwał ma na celu przeprowadzenie przez Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie zmian w organizacji ruchu na ulicach: Reduta, Sabały 

(odcinek północny), Marchołta, zgodnie z wnioskami mieszkańców wyrażonymi na spotkaniu  
w dniu 18 grudnia 2017 roku.



Załącznik do Uchwały Nr XLI/326./2018  Rady 
Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 27 lutego 

2018 r.  

PROPONOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZMIANY W ORGNIAZJI RUCHU NA ULICACH:  REDUTA, SABAŁY, MARCHOŁTA   

  

  

  
  

  

  

  

  


