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CIĄG ULIC CHYLICZKOWSKA – STAROCHYLICKA 

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ROWEROWEGO 

ORAZ PROPOZYCJE POPRAWY 

 

 

Analiza obejmuje ciąg ulic Chyliczkowska-Starochylicka, stanowiący część drogi powiatowej nr 2814W, położony 

w Piasecznie oraz w Chylicach. Analiza obejmuje całą ulicę Chyliczkowską i Starochylicką, od skrzyżowania 

z ul. Puławską na zachodzie, po skrzyżowanie z ul. Dworską na wschodzie, o łącznej długości ok. 2,9 km. 

 Analizowana ulica jest ciągiem komunikacyjnym niejednorodnym jeśli chodzi o warunki podróży 

dla rowerzystów. Składa się zarówno z odcinków posiadających wydzieloną w przekroju szeroką drogę 

dla rowerów jak i miejsca skrajnie niebezpieczne w żaden sposób nie chroniące użytkowników 

przemieszczających się rowerem. 

W analizie wyodrębniono odcinki ulicy, które podzielono na 4 grupy: 

1. ODCINKI WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEJ POPRAWY. 

2. ODCINKI WYMAGAJĄCE POPRAWY. 

3. ODCINEK SUGEROWANY DO POPRAWY. 

4. ODCINKI NIE WYMAGAJĄCE PILNEJ POPRAWY. 

Położenie poszczególnych odcinków oznaczono na załączonym schemacie w skali 1:10 000. 

1. ODCINKI WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEJ POPRAWY. 

1A - REJON SKRZYŻOWANIA Z UL. ARMII KRAJOWEJ 

STAN ISTNIEJĄCY: 

 

Komunikacja rowerowa w głównej części tego skrzyżowania jest całkowicie nieuwzględniona. Zgodnie 

z przepisami rowerzysta powinien przejechać główne skrzyżowanie po jezdni. Na pozostałej części ruch 

rowerowy jest skrajnie niewygodny i wymaga przecięcia dwukrotnie jezdni dróg powiatowych oraz jednej drogi 

lokalnej (niezależnie, w którym kierunku odbywa się podróż) oraz nadłożenia prawie 100 m w celu dotarcia 

do przejazdu rowerowego. Jest to jedno z miejsc, które najskuteczniej zniechęcają do codziennych podróży 

rowerem pomiędzy Piasecznem a Chylicami.  
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5 letnia córka, jednego z podpisanych pod wnioskiem mieszkańców, jadąc w foteliku rowerowym, zgodnie 

z przepisami – czyli po jezdni, przy standardowym ruchu, spokojnie pokonując skrzyżowanie w kierunku do 

Piaseczna – po przejechaniu skrzyżowania zawołała „Wow, tato, ale pojechałeś, myślałam że zginiemy”. A to jest 

efekt całkiem „świeżej” przebudowy tego skrzyżowania przez Powiat Piaseczyński… 

Miejsce to wymaga natychmiastowej przebudowy, zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa i komfortu ruchu 

rowerowego. Codzienny ruch rowerowy niestety nie został w tym rejonie uwzględniony. 

PROPOZYCJA POPRAWY: 

 

Aby możliwa była bezpieczna jazda na rowerze w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej potrzeba zachowania 

ciągłości drogi rowerowej po południowej stronie głównej jezdni wraz z przejazdem przez ul. Armii Krajowej. 

Podobnie do odcinków 4A i 4B warto aby docelowo droga rowerowa była oddzielona od jezdni zielenią 

ze szpalerem drzew. Oprócz tego ciąg pieszo-rowerowy po stronie północnej powinien mieć przebieg 

prostolinijny, wzdłuż jezdni z nieprzesuniętym przejazdem rowerowym przez ul. Julianowską. Ta zmiana skróci 

czas i zwiększy komfort również pieszym, którzy przemieszczają się północnej stronie drogi. Istniejąca lokalizacja 

przejazdu rowerowego i pasów przez jezdnię ul. Julianowskiej jest maksymalnie uciążliwa dla osób 

podróżujących wzdłuż ul. Chyliczkowskiej i jest symptomatycznym przykładem jak traktowani są piesi 

i rowerzyści przez inżynierów drogowych projektujących dla Starostwa Powiatowego. Istniejący przejazd 

rowerowy przez ul. Chyliczkowską powinien być zrealizowany w ramach wyniesionej tarczy skrzyżowania z ulicą 

lokalną. 

 

1B - REJON SKRZYŻOWANIA Z UL. ZIELONĄ 

 STAN ISTNIEJĄCY: 
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Lokalne skrzyżowanie ul. Chyliczkowskiej z ul. Zieloną stanowi najniebezpieczniejsze miejsce na całym 

analizowanym ciągu. Komfort ruchu rowerowego jest tu także na skrajnie niskim poziomie. 

Droga rowerowa wzdłuż Chyliczkowskiej urywa się nagle półtora metra przed jezdnią ul. Chyliczkowskiej 

w rejonie przejścia dla pieszych. Dodatkowo niebezpieczeństwo zwiększa ograniczająca widoczność wiata 

przystankowa. Brak jest łączności z ciągiem pieszo-rowerowym obecnym po drugiej stronie skrzyżowania, 

po drugiej stronie ul. Chyliczkowskiej. 

Niebezpieczeństwo zwiększa także bardzo długi prosty odcinek ul Chyliczkowskiej, na której kierowcy nagminnie 

przekraczają dopuszczaną prędkość (standardem są auta jadące 80 km/h). A jest to także rejon ważnego dojazdu 

do zespołu oświatowego przy ul. Zielonej (Szkoła Marzeń wraz z przedszkolem Wesoły Tygrysek). 

Odcinek do natychmiastowej przebudowy w celu zapewnienia  bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerowego. 

PROPOZYCJA POPRAWY: 

 

Niezbędne jest zachowanie ciągłości komunikacji rowerowej. Przejazd rowerowy przez Chyliczkowską powinien 

być usytuowany w ramach wyniesionej tarczy skrzyżowania z ul. Zieloną. Wyniesienie skrzyżowania znacznie 

poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych i rowerzystów, zmniejszając również prędkość z jaką poruszają 

się w tym rejonie samochody. Propozycja rozwiązania przedstawiona jest w dwóch wariantach. 

Docelowo (rozwiązanie perspektywiczne) większy komfort ruchu rowerowego byłby gdyby poprowadzono ruch 

rowerowy po stronie południowej (nie uwzględnione na rysunku) co wyeliminowałoby niewygodne 

oraz niebezpieczne przecinanie rowerem jezdni głównej. Warto też żeby ciąg pieszo-rowerowy (lub droga 

rowerowa) oddzielony był od ulicy pasem zieleni ze szpalerem drzew. Zgodnie z zapisami istniejącego planu 

miejscowego jest rezerwa po południowej stronie jezdni na komunikację pieszą i rowerową oraz na szpaler 

drzew. Oznaczałaby to oczywiście potrzebę inwestycji w przebudowę mostu na Jeziorce. 

Innym rozwiązaniem również poprawiającym bezpieczeństwo ruchu rowerowego i uspokojenie ruchu aut w tym 

miejscu byłoby zrezygnowanie z zatoki autobusowej i nieznaczne przesunięcie wiaty przystankowej na zachód 

(w lewo). Takie rozwiązanie poprawiłoby też warunki podróży dla korzystających z komunikacji publicznej 

(… zatoki autobusowe są niewygodne dla wszystkich użytkowników ulicy za wyjątkiem tych korzystających 

z samochodów). 

2. ODCINKI WYMAGAJĄCE POPRAWY. 

2A - REJON SKRZYŻOWANIA Z UL. MARKOWSKIEGO 

Problem jest tu kompletny brak powiązania istniejącej wzdłuż u. Chyliczkowskiej drogi dla rowerów 

(poprowadzonej po południowej stronie ulicy) z ruchem rowerowym na osiedlu „domków amerykańskich”. 
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Całe osiedle stanowi rejon szkoły publicznej w Chylicach, wydaje się więc oczywiste, że ten rejon powinien 

być jak najlepiej powiązany z istniejąca drogą rowerową. 

Konieczna jest możliwość komfortowego i bezpiecznego dojazdu dla rowerów do istniejącej drogi rowerowej.  

PROPOZYCJA POPRAWY: 

 

Konieczne jest powiązanie drogi rowerowej z ruchem rowerowym na południe od ul. Chyliczkowskiej. Przejazd 

rowerowy przez ul. Chyliczkowską w rejonie skrzyżowania z ul. Markowskiego najlepiej jakby został zrealizowany 

na wyniesieniu w ramach podniesionej tarczy skrzyżowania. Bardzo korzystnie wpłynęłoby to na spowolnienie 

ruchu na ul. Chyliczkowskiej. Jej obecne parametry ruchu kompletnie nie są dostosowane do wymogu jazdy 

50km/h – nie sposób znaleźć na tym odcinku kierowców respektujących to ograniczenie – spowolnienie ruchu 

jest tu bardzo potrzebne. Docelowo (rozwiązanie perspektywiczne) droga rowerowa wzdłuż ul. Chyliczkowskiej, 

podobnie do odcinków 4A i 4B, warto aby była oddzielona od jezdni zielenią ze szpalerem drzew 

(nie uwzględnione na rysunku), nie zmienia to jednak zasadniczo koncepcji połączenia jej z ruchem rowerowym 

na ul. Markowskiego.  

 

2B - ODCINEK NA TERENIE CHYLIC 

Na tym odcinku o obustronnej zabudowie mieszkaniowej istnieje tylko jednostronny wąski chodnik. Brak jest 

jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej. Jest to odcinek w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, 

na którym zarówno ruch pieszy jak i rowerowy jest dość intensywny pomimo tak nieprzyjaznych warunków. 

Chodnik zapewnia jednak w miarę bezpieczny dojazd, po którym legalnie mogą przemieszczać się uczniowie 

do 10 roku życia i ich opiekunowie.  

PROPOZYCJA POPRAWY: 

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerowego może nastąpić poprzez: 

-  spowolnienie ruchu samochodowego (progi wyspowe, miejscowe zawężenia jezdni, odgięcia toru jazdy, 

zmiany nawierzchni, wyniesione skrzyżowania – w szczególności z ul. Piaskową/Polną i inne) wraz z 

uzupełnieniem informacji o wspólnym ruchu kołowym i rowerowym (tzw. „sierżanci rowerowi”), 

- wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości minimum 3m, 

- lub poprzez alternatywne poprowadzenie ruchu rowerowego (np. ulicami Piaskową i Polną). 
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3. ODCINEK SUGEROWANY DO POPRAWY. 

3 - ODCINEK WEWNĄTRZ OBWODNICY (”MIEJSKI”) 

Odcinek o obustronnych chodnikach. Chodniki na większości długości są dość szerokie i umożliwiają w miarę 

wygodną jazdę rowerem użytkownikom do 10 roku życia i ich opiekunom. Po zmianie organizacji ruchu 

na ul. Chyliczkowskiej, która przekształciła tę ulicę na drogę dwukierunkową, prędkość ruchu aut zdecydowanie 

się zmniejszyła więc jazda rowerem na tym odcinku po jezdni jest znacznie bezpieczniejsza. W tym miejscu 

dziękujemy Starostwu za tę niedawną zmianę organizacji ruchu, która dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu 

ruchu rowerowego w tym rejonie ma dużą wartość (legalny ruch rowerzystów – powyżej 10 roku życia – 

w kierunku do centrum, w ogóle był wcześniej niemożliwy). 

PROPOZYCJA POPRAWY: 

Poprawa warunków ruchu rowerzystów może nastąpić poprzez wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego 

(rozwiązanie prostsze realizacyjnie) lub drogi rowerowej (rozwiązanie wygodne ale bardzo trudne w tym miejscu 

do realizacji). Ewentualnie poprzez wyznaczenie na jezdni informacji o wspólnym ruchu kołowym i rowerowym 

(tzw. „sierżanci rowerowi”) wraz ze środkami uspokojenia ruchu. 

 

4. ODCINKI NIE WYMAGAJĄCE PILNEJ POPRAWY. 

4A i 4B - ODCINKI POMIĘDZY OBWODNICĄ A UL. ZIELONĄ 

Jedyny odcinek z wydzieloną drogą dla rowerów. Mimo tego korzystanie z tej drogi nie jest komfortowe. Wiąże 

się to z wyjątkowo dużą prędkości samochodów na tym odcinku drogi oraz z bezpośrednim sąsiedztwem drogi 

rowerowej z ulicą (hałas jest tak duży że zazwyczaj wyklucza wzajemne komunikowanie się dwójki rowerzystów). 

Odcinek jest jednak bezpieczny i nie wymaga pilnej przebudowy (z wyjątkiem rejonu skrzyżowania 

z ul. Markowskiego - odcinek 2A).  

PROPOZYCJA POPRAWY: 

Docelowo zdecydowanie większy komfort ruchu rowerowego byłby gdyby droga rowerowa oddzielona byłaby 

od ulicy pasem zieleni ze szpalerem drzew (zamiana lokalizacji istniejącej drogi rowerowej i szpaleru drzew). 

Zaleca są też formy spowolnienia ruchu samochodów (wyniesione skrzyżowania z przejazdami rowerowymi, 

ewent. miejscowe zwężenia jezdni, zmiana nawierzchni itp.). 

4C - ODCINEK NA TERENIE PÓLKA 

Na tym odcinku występuje jednostronny ciąg pieszo-rowerowy. Minusem jest bezpośrednie sąsiedztwo ciągu 

z ulicą oraz jej przebieg po północnej stronie jezdni (na sąsiednich fragmentach ulicy droga rowerowa – 

na terenie Piaseczna oraz chodnik - na terenie Chylic, są po stronie południowej) co wymaga przekraczania 

rowerem dwukrotnie jezdni głównej. 

 W stosunku do odcinków 4A i 4B komfort jazdy rowerem jest jednak większy ze względu na zdecydowanie 

mniejszą prędkość samochodów poruszających się w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego 

(nieprostolinijny przebieg drogi, urozmaicona topografia terenu).  

Odcinek jest jednak bezpieczny i nie wymaga pilnej przebudowy. 

PROPOZYCJA POPRAWY: 

Docelowo większy komfort ruchu rowerowego byłby gdyby ciąg pieszo-rowerowy (lub droga rowerowa) 

oddzielona byłaby od ulicy pasem zieleni ze szpalerem drzew oraz gdyby poprowadzono ruch rowerowy 

po stronie południowej co wyeliminowałoby niewygodne oraz niebezpieczne dwukrotne przecinanie ruchu 

rowerowego jezdni głównej. Zgodnie z zapisami istniejącego planu miejscowego jest rezerwa po południowej 

stronie jezdni na komunikację pieszą i rowerową oraz na szpaler drzew. 
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Główne wejście do SP w Chylicach tak wygląda, pomimo wysoce niekorzystnych warunków ruchu rowerowego na drogach 

powiatowych w rejonie tej szkoły – niezbędna jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów: dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

 


