DOKUMENTACJA ZAWIERA
CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.................................................................................................................
2. INWESTOR.................................................................................................................................................
3. podstawa opracowania..................................................................................................................................
4. STAN ISTNIEJĄCY I PRZEWIDYWANE ZMIANY..................................................................................
4.1 Przekrój normalny......................................................................................................................................
4.2 Przewidywane zmiany................................................................................................................................
4.3 Uzbrojenie terenu.......................................................................................................................................
4.4 Odwodnienie..............................................................................................................................................
4.5 Warunki gruntowo - wodne.........................................................................................................................
4.6 Inwentaryzacja zieleni................................................................................................................................
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE RYS. NR 1L........................................................................
5.1 Kolizje.......................................................................................................................................................
5.1.1 Napowietrzna linia elektroenergetyczna z oprawami oświetleniowymi......................................................
5.1.2 Przestawienie słupów napowietrznej linii telekomunikacyjnej...................................................................
5.1.3 Przestawienie wiat przystanków autobusowych........................................................................................
5.1.4 Przebudowa istniejącej sieci gazowej.......................................................................................................
5.1.5 Inne.........................................................................................................................................................
5.1.6 Gospodarka istniejącą zielenią.................................................................................................................
5.2 Elementy małej architektury.......................................................................................................................
5.3 Odwodnienie..............................................................................................................................................
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.............................................................................................................
6.1 Droga rowerowa – typowy przekrój............................................................................................................
6.2 Droga rowerowa o wzmocnionej konstrukcji (na zjazdach i wyniesieniach jezdni).......................................
6.3 Ciąg pieszo -rowerowy – typowy przekrój...................................................................................................
6.4 Ciąg pieszo - rowerowy o wzmocnionej konstrukcji....................................................................................
6.5 Chodnik.....................................................................................................................................................
6.6 Peron przystankowy...................................................................................................................................
6.7 Zatoka autobusowa.....................................................................................................................................
6.8 Zabruk chodnika (np.separacja od ścieżki rowerowej).................................................................................
6.9 Zjazd..........................................................................................................................................................
6.10 Próg zwalniający / wyniesienie na jezdni...................................................................................................
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU......................................................
8. DANE INFORMACYJNE............................................................................................................................
9. ZAJĘTOŚĆ TERENU..................................................................................................................................
10. OPINIE, UZGODNIENIA..........................................................................................................................
11. CZĘŚĆ GRAFICZNA................................................................................................................................

CZĘŚĆ GRAFICZNA
Rys.
– ORIENTACJA
Rys. nr 1L– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA b/s
SKALA 1: 500

„Koncepcja dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż Patriotów i Lucerny”
- Umowa nr ZDM/UM/DZP/114/PN/99/20 z dn.19.03.2021

OPIS TECHNICZNY
DO KONCEPCJI BUDOWY DROGI ROWEROWEJ
- część 3 : ul. Lucerny na odc.Trakt Lubelski-Patriotów
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy drogi powiatowej ul. Lucerny
odc. Trakt Lubelski – Patriotów w m.st. Warszawy w zakresie budowy drogi rowerowej w
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2. INWESTOR
Prezydent m.st. Warszawy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa – Zarządem Dróg Miejskich
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1643 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 );
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- badania geotechniczne wykonane przez pracownię Geostudio – dr Macieja
Maślakowskiego z kwietnia 2022r.
- inwentaryzacja terenu.
- obowiązujące normy i przepisy

4. STAN ISTNIEJĄCY I PRZEWIDYWANE ZMIANY
4.1 Przekrój normalny
■ ul. Lucerny
- droga powiatowa
- klasa drogi Z
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 7,0m ,
- komunikacja autobusowa,
- przystanki autobusowe w zatokach,
- przystanki autobusowe na pasie ruchu,
- ciąg pieszy obustronny (na odc.TraktLubelski-Węglarska jednostronny po str.północnej)
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■ ul. Trakt Lubelski
- droga powiatowa
- klasa drogi Z
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 7,0m ,
- komunikacja autobusowa,
- przystanki autobusowe w zatokach,
- przystanki autobusowe na pasie ruchu,
- ciąg pieszy obustronny

■ ul. Węglarska
- droga gminna
- klasa drogi L
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 4,2m , nie obramowana krawężnikami,
- ciąg pieszy (chodnik) jednostronny,
- brak ciągów rowerowych,
- brak komunikacji autobusowej.

■ ul. Mydlarska
- droga gminna
- klasa drogi L
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m nie obramowana krawężnikami,
- brak ciągu pieszego
- brak ciągów rowerowych,
- brak komunikacji autobusowej.

■ ul. Wapienna
- droga gminna
- klasa drogi L
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 7,0m
- ciąg pieszy (chodnik) jednostronny,
- brak ciągów rowerowych,
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- brak komunikacji autobusowej.

■ ul. Snopowa
- droga gminna
- klasa drogi L
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m
- ciąg pieszy (chodnik) obustronny
- brak ciągów rowerowych,
- brak komunikacji autobusowej.

■ ul. Mielecka
- droga gminna
- klasa drogi L
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m
- ciąg pieszy (chodnik) jednostronny
- brak ciągów rowerowych,
- brak komunikacji autobusowej.

■ ul. Pomiechowska
- droga gminna
- klasa drogi L
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m
- ciąg pieszy (chodnik) jednostronny
- brak ciągów rowerowych,
- brak komunikacji autobusowej.

■ ul. Kwidzyńska
- droga gminna
- klasa drogi L
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m
- brak ciągu pieszego
- brak ciągów rowerowych,
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- brak komunikacji autobusowej.

■ ul. Chorzowska
- droga gminna
- klasa drogi L
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m
- brak ciągu pieszego
- brak ciągów rowerowych,
- brak komunikacji autobusowej.

■ ul. Mrówcza
- droga gminna
- klasa drogi L
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 7,0m
- obustronne ciągi piesze
- brak ciągów rowerowych,
- komunikacja autobusowa (przystanki na jezdni)

■ ul. Patriotów jezdnia zachodnia
- droga powiatowa
- klasa drogi G
- przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 6,5m - 7,7m ,
- ciąg pieszy jednostronny
- komunikacja autobusowa,
- przystanki autobusowe w zatokach,
- przystanki autobusowe na pasie ruchu,
- od strony wschodniej teren kolejowy PKP

4.2 Przewidywane zmiany
Inwestycja realizowana będzie na większości odcinka w istn.pasie drogowym (na
odc.Kanał Nowe Ujście – Patriotów) ,zaś pozostały odcinek na terenie leśnym (Trakt
Lubelski-Kanał Nowe Ujście) przewidziano konieczne poszerzenie pasa drogowego trybem
tzw.spec ustawy drogowej w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowego zadania
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starając się ograniczyć wykupy do minimum a tym samym zmniejszając ryzyko protestów
społecznych.
Zaprojektowano :
► w ul.Lucerny jednostronną wydzieloną dwukierunkową drogę rowerową (po
str.południowej) wraz z korektą przebiegu ciągów pieszych na odc.Węglarska-Patriotów
► w ul.Lucerny jednostronny wspólny ciąg pieszo-rowerowy (droga rowerowa z
dopuszczonym ruchem pieszych) po str.południowej na odc.Trakt Lubelski-Węglarska
zlokalizowanej na obecnym terenie leśnym w celu ograniczenia wycinki licznych drzew
► w ul.Lucerny na istn.Kanal Nowa Ulga zaproponowano budowę nowego obiektu
mostowego o szer.4,5m (użytkowo 3,0m z uwzgl.dodatkowo po 0,5m skrajni poziomej) o
parametrach umożliwiających tymczasowe korzystanie z obiektu przez pojazdy o
DMC<3,5t (np.w trakcie remontu obiektu mostowego na jezdni ul.Lucerny) , dodatkowo
zaproponowana szerokość obiektu uwzględnia możliwość docelowo rozdzielenia ruchu
pieszego od rowerowego (2m DdR + 2m chodnik).
► przebudowę istn.przystanku ZTM „Lucerny_04” jako zatokę z wiatą i wydzielonym
ciągiem pieszym (odseparowanie od ruchu rowerowego)
► przedstawione opracowanie uwzględnia i dowiązuje się do :
- projektowanych przejazdów rowerowych na rondzie TraktLubelski/Lucerny (ZDM)
- koncepcji przebiegu drogi rowerowej w ul.Mrówczej (ZDM)
- projektowanej w ramach obiektu handlowego przy ul.Patriotów dalszego przebiegu drogi
rowerowej w kierunku północnym
Ponadto przewiduje się:
- przebudowę ciągów pieszych,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- przebudowę jezdni wlotów dróg gminnych,
- budowę progów zwalniających w drodze gminnej ,
- budowę wyniesień na jezdni w formie progów zwalniających (na wlotach dróg gminnych)
- przebudowę kolizji
- wycinkę drzew i krzewów.

4.3 Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym w obszarze objętym inwestycją występują następujące uzbrojenia :
- napowietrzna linia teletechniczna,
- kablowa linia teletechniczna,
- napowietrzna linia energetyczna wraz z oświetleniem,
- kablowa linia energetyczna,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- słupy oświetleniowe,
- sieć wodociągowa,
Cześć 3 - ul. Lucerny
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- sieć gazociągowa.
UWAGA : Nie wyklucza się występowania innych urządzeń infrastruktury
podziemnej nie wykazanych na mapach zasadniczych.
4.4 Odwodnienie
Obecnie wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo w teren,do przydrożnej
zieleni .

4.5 Warunki gruntowo - wodne
W ramach prac wiertniczych wykonanych w kwietniu 2022r. w rejonie inwestycji
wykonano 4 otwory badawcze o głębokości do 2,0-3,0 m ppt. Otwory wykonano koronką
systemem okrętno – udarowym, a jego średnica wynosiła 10 centymetrów.
W trakcie wiercenia na podstawie badań makroskopowych określano rodzaj gruntu
zgodnie z normą PN-B-04481:1988 i stwierdzono występowanie :
0 - 0,4m(nawet do 1,3m) p.p.t. nasyp budowlany (piasek średni)
0,4m(1,3m) - 2,0m p.p.t. piasek średni, jasnożółty

Szczegółowa lokalizacja wierceń podana jest na planie sytuacyjnym – załącznik nr 1 do
opinii geotechnicznej.
Opisy wykonanych wierceń badawczych zawierają karty otworów – załącznik 2 do opinii
geotechnicznej.
W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadła wody gruntowej na głęb.ok 1,6m
ppt (odwierty P6 oraz P7) na odcinku leśnym pomiędzy TraktLubelski-Węglarska , na
pozostałym odcinku do głęb.2,0m ppt nie nawiercono wody.
Budowa geologiczna omawianego terenu jest prosta. a

podstawie

Rozporządzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

4.6 Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzację dendrologiczną wykonano w styczniu 2022r. Zinwentaryzowano
wszystkie drzewa oraz krzewy będące w bezpośrednim zbliżeniu do projektowanych
elementów infrastruktury zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W tabeli podano
nazwy rodzajowe i gatunkowe , obwód pnia na wys. 130cm, promień korony, stan
zdrowotny oraz uwagi indywidualne. Na projekcie zagospodarowania trenu w skali 1:500
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zaznaczono lokalizację drzew wraz z numerami inwentaryzacyjnymi przyporządkowanymi
do zestawienia tabelarycznego.
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Tabela nr 1 :

SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA DRZEW
wzdłuż ulicy Lucerny (odcinek Trakt Lubelski, Mrówcza)
L.p.

Nazwa gatunkowa
drzewa

Obwód
na 1.3m;
(cm)

Max
promień
(m)

Uwagi

1

Dąb szypułkowy

51

3

2

Dąb szypułkowy

89

2,5

Dąb szypułkowy

62

2

4

Klon pospolity

43

2,5

5

Dąb szypułkowy

137

4,5

6

Dąb szypułkowy

73

2

7

Dąb szypułkowy

156

4,5

8

Dąb szypułkowy

49

2,5

Dąb szypułkowy

60

2

Dąb szypułkowy

39

1

Dąb szypułkowy

52

2,5

Dąb szypułkowy

49

2,5

Dąb szypułkowy

47

2,5

Dąb szypułkowy

72

2,5

Dąb szypułkowy

108

2,5

Dąb szypułkowy

37

2

Dąb szypułkowy

154

5

18

Dąb szypułkowy

62

2

19

Dąb szypułkowy

76

3

Korona wrośnięta częściowo w latarnię.

20

Dąb szypułkowy

33

2

Korona drzewa zagłuszona

3

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Korona drzewa zagłuszona

Zagłuszony
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Sosna zwyczajna

152

1

Sam pień bez korony o długości ok. 4m

Dąb szypułkowy

123

3

Pień z ubytkiem wgłębnym 30 x 20cm
na wys. 1,5m

23

Dąb szypułkowy

75

2,5

24

Sosna zwyczajna

99

2

Sosna zwyczajna

84

2

26

Sosna zwyczajna

89

2

27

Dąb szypułkowy

143

3

Korona rozwinięta nad ulicą
Obumarły. Drzewo stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa dla
otoczenia.

21
22

25

28

29
30

Dąb szypułkowy

39

2

Dąb szypułkowy

91

3

Las

Pełny opis z mapy

Żywotnik zachodni

75

2

Sosna zwyczajna

35

1,5

Świerk pospolity

21

1

Daglezja zielona

23

1,5

35

Jarząb szwedzki

45

2

36

Klon jesionolistny

99

4,5

37

Jarząb szwedzki

10

1

38

Jarząb szwedzki

16

1

39

Jarząb szwedzki

23

1

40

Jarząb szwedzki

10

1

41

Dąb szypułkowy

105

4

42

Brzoza brodawkowata

36

1,5

Brzoza brodawkowata

73+75

2

44

Brzoza brodawkowata

68+40

2

45

Śliwa ałycza

32+34+27

3,5

31
32
33
34

43

Cześć 3 - ul. Lucerny

Pomiar pod koroną na wys. 30cm

Pomiar pod koroną na wys. 90cm

Obumarła. Drzewo stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa dla
otoczenia.
Forma krzewista
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18+39+41
35+25+29
17
Brzoza brodawkowata

64

1,5

47

Brzoza brodawkowata

56

1,5

48

Brzoza brodawkowata

88

2

49

Klon jesionolistny

56+33

3

46

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Obumarła. Drzewo stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa dla
otoczenia.

Zamierająca

Lipa drobnolistna

51+47+40
25+40+43
49+40+43
26+32+49
39+24+25
101

Lipa drobnolistna

81

3

Sosna czarna

43

1,5

Sosna czarna

38

1,5

Sosna czarna

44

1,5

Sosna czarna

33

1

Sosna czarna

36

1

Sosna czarna

21

1

Klon polny

28

1

Nasadzenie przyuliczne

Klon polny

25

1

Nasadzenie przyuliczne

168+119

4

26

1

Nasadzenie przyuliczne

9 pni po 10cm

3

Odrosty z karpy od ściętego drzewa.
Forma krzewiasta

27+16

1

Śliwa ałycza

Brzoza brodawkowata

2,5

3

62

Klon polny

63

Wierzba biała

64

Sosna zwyczajna

65

Klon polny

23

1

66

Sosna zwyczajna

30

1

67

Sosna zwyczajna

28

1

68

Lipa drobnolistna

24

1
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69

Kasztanowiec
zwyczajny

104

2,5

Pień porośnięty bluszczem do 6m

70

Lipa drobnolistna

74

2,5

Zredukowana korona

71

Lipa drobnolistna

46

2

Zredukowana korona

72

Głóg jednoszyjkowy

26+29

2

73

Świerk pospolity

65

2

74

Sosna zwyczajna

35

1,5

75

Sosna zwyczajna

28

1,5

Lipa drobnolistna

108

Lipa drobnolistna

104

Robinia akacjowa

84

Świerk pospolity

53

Świerk pospolity

24

Lipa drobnolistna

143

Robinia akacjowa

89

Robinia akacjowa

56

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Robinia akacjowa

Nasadzenie przyuliczne

3
3
2,5
1,5
1
3,5
3
1,5

96+41+82

2,5

Klon zwyczajny

123

5

Świerk kłujący

10

Klon polny

25

Pojedyncze rany w części nasadowej
pnia

1
1

Ubytek listwowy od nasady do
wierzchołka
Pochylony o 25 stopni z koroną
jednostronnie rozwinięta. W pniu ubytki
wgłębne. Drzewo stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa dla
otoczenia.

88

Sumak octowiec

49

4

89

Klon polny

17

1

90

Klon polny

20

1

Cześć 3 - ul. Lucerny

Nasadzenie przyuliczne

Ubytek listwowy do wys. 1,5m
szerokości 2-3cm.
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Jarząb szwedzki

26

Klon polny

19

93

Klon polny

17

1

94

Klon pospolity

58

2

95

Klon pospolity

84+64

3

96

Klon pospolity

68

2

97

Klon pospolity

105

4

98

Dąb czerwony

131+100

5

91
92

99
100

101
102
103
104
105

1,5
1

Klon jesionolistny

159

Klon jesionolistny

179

Klon jesionolistny

120

Dąb szypułkowy

131

Lipa drobnolistna

54+47+39
47+58

2,5

41

1

73+61+47

2

Głóg jednoszyjkowy
Lipa drobnolistna

Pochylony o 15 stopni z suszem w
koronie powyżej 30% masy

3

Pochylony o 15 stopni z redukcją
korony

5

Klon jesionolistny

121

Lipa drobnolistna

35

110

Jarząb pospolity

25+27+30

1,5

111

wiśnia domowa

10

1,5

112

Dąb szypułkowy

185

7

113

Jarząb szwedzki

74

3,5

114

Dąb szypułkowy

144

4

115

Dąb szypułkowy

85

4

116

Lipa drobnolistna

162

4,5

108
109

Cześć 3 - ul. Lucerny

Nasadzenie przyuliczne

3

Dąb szypułkowy

107

Śliwa ałycza

Nasadzenie przyuliczne

4

38+50+39
31+25
97

106

Pomiar pod koroną na wys. 65cm

2
3

Korona rozwinięta jednostronnie

3,5
1,5

Drzewo podokapowe

Wyjątkowy okaz dendrologiczny
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117

Lipa drobnolistna

49

2

118

Lipa drobnolistna

97

2

119

Topola włoska

143

2

Jarząb szwedzki

20

Jarząb szwedzki

20+10

120
121

122

123
124
125
126
127
128

Sumak octowiec

41+35+25

Sumak octowiec

45+27

Lipa drobnolistna

41

Jarząb szwedzki

47

Lipa drobnolistna

95+102

Lipa drobnolistna

183

Lipa drobnolistna

49+55

1
1

2

1,5
2
3
13,55
2

54

Lipa drobnolistna

117

Lipa drobnolistna

101

Lipa drobnolistna

139

Lipa drobnolistna

125

134

Lipa drobnolistna

132

3,5

135

Brzoza brodawkowata

107+105

3

136

Klon jawor

120+93

4

137

Dąb szypułkowy

102

2,5

138

Dąb szypułkowy

163

4,5

139

Robinia akacjowa

50

2,5

130
131
132
133

Cześć 3 - ul. Lucerny

Liczne uszkodzenia i ubytki wgłębne
pnia. Kora odspojona od pnia. Drzewo
stanowi zagrożenie
bezpieczeństwa dla otoczenia.

2

Brzoza brodawkowata

129

Pomiar pod koroną na wysokości 40cm.

1,5

Rdzawe przebarwienie kory świadczy o
wewnętrznych ubytkach i zamieraniu
drzewa

4
3,5
4
3,5
Cześć korony zredukowana
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140

Robinia akacjowa

38

2,5

141

Głóg jednoszyjkowy

22+20+25
+24

2

142

Robinia akacjowa

57+91+67

2,5

Dąb szypułkowy

72

Robinia akacjowa

144

145

Klon jesionolistny

97

2,5

146

Klon jesionolistny

66

2,5

143
144

147

Klon jesionolistny

86

Robinia akacjowa

51+56

Robinia akacjowa

81

Robinia akacjowa

109

151

Robinia akacjowa

107

152

Robinia akacjowa

148

149
150

2

Pochylony o 20 stopni z jednostronnym
rozwojem korony

3
Pochylony o 15 stopni

2,5

2,5

V-kształtna nasada korony zagrożona
wyłamaniem. Drzewo stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa dla
otoczenia.

3,5
3,5
4

108+69+
5
129
153

Robinia akacjowa

165

5

154

Lipa drobnolistna

148

5

155

Klon jesionolistny

115+153

6

Pochylony o 15 stopni

156

Klon polny

16

1

Nasadzenie przyuliczne

157

Klon polny

16

1

Nasadzenie przyuliczne

158

Grusza polna

49

1

159

Klon jesionolistny

62

2

Pochylony o 15 stopni z ubytkiem
wgłębnym. Drzewo stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa dla
otoczenia

160

Klon jesionolistny

84

3

Pochylony o 15 stopni. Drzewo niszczy
ogrodzenie. Drzewo stanowi
zagrożenie dla mienia

161

Klon jesionolistny

85+92

3

Wzrost między płytami eko.

Cześć 3 - ul. Lucerny
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE RYS. NR 1L
Koncepcja niniejsza zakłada:
- budowa drogi dla rowerów szer. 3,0 m (ze względu na ograniczenia terenowe
zaprojektowano odcinkowo ciągi pieszo-rowerowe szer. 3,0m)
- budowa i przebudowa ciągów pieszych szer. min. 2,0m,
- budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych
- przebudowa wlotów dróg gminnych dla zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia ruchu
pieszego i rowerowego za pomocą budowy wyniesień na jezdni o najazdach dł. 2,5m - 3,0m
i pochyleniu 3% - 4% (h=10cm) i korekty geometrii dróg,
- przebudowa istn.przystanku ZTM „Lucerny_04” poprzez budowę zatoki z peronem i wiatą
- budowę obiektu mostowego szer.4,5m nad Kanałem Nowe Ujście
- dowiązanie się do koncepcji dalszego przebiegu drogi rowerowej (wlot w ul.Mrówczą)
- dowiązanie się do planowanej przebudowy ul.Patriotów (ul.Widoczna) realizowanej w
ramach budowy obiektu handlowego
- dowiązanie do planowanej budowy przejazdu rowerowego na rondzie Trakt LubelskiLucerny
UWAGA : Ostateczny przebieg oraz wymiary drogi rowerowej zostaną ustalone na
etapie zatwierdzania projektu stałej organizacji ruchu .
5.1 Kolizje
W docelowej dokumentacji projektowej należy ująć rozwiązanie kolizji :
- z napowietrzną linią elektroenergetyczną nN wraz z oprawami oświetleniowymi ,
- ze słupami oświetleniowymi
- z istn.gazociągiem średniego ciśnienia g225 z uwagi na budowę obiektu mostowego nad
Kanałem Nowe Ujście
- ze słupami napowietrznej linii teletechnicznej,
- przestawienie wiat przystankowych
przestawienie
istn.ogrodzenia
(działka-salon
Mercedes)
w
rejonie
Mrówcza/Lucerny/Patriotów
- niezbędna wycinka drzew i krzewów
w/w kolizje wynikają z przebiegu projektowanej drogi rowerowej oraz ciągu pieszorowerowego.
5.1.1 Napowietrzna linia elektroenergetyczna z oprawami oświetleniowymi
Nr inw.

Lokalizacja

1

słup en nN/ośw -Lucerny/Trakt
Lubelski

2

słup en nN/ośw przystanek ZTM

Cześć 3 - ul. Lucerny

str. 16 .

„Koncepcja dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż Patriotów i Lucerny”
- Umowa nr ZDM/UM/DZP/114/PN/99/20 z dn.19.03.2021

„Lucerny_04”
3

słup en nN/ośw przystanek ZTM
„Lucerny_04”

7

słup en nN – rejon wlotu
ul.Snopowej

8

słup en nN – rejon wlotu
ul.Mieleckiej

9

słup en nN – rejon wlotu
ul.Pomiechowskiej

11

słup en nN przystanek ZTM
„Pomiechowska_02”

13

słup en nN -rejon wlotu
ul.Kwidzyńskiej

15

słup en nN -rejon wlotu
ul.Kwidzyńskiej

16

słup en nN -rejon posesji nr 114

17

słup en nN -rejon posesji nr 124

18

słup en nN -rejon posesji nr 126

20

słup en nN -rejon wlotu
ul.Chorzowskiej

SUMA=
13szt. słupów

5.1.2 Przestawienie słupów napowietrznej linii telekomunikacyjnej
Nr inw.

Lokalizacja

5

rejon posesji nr 44

6

rejon posesji nr 50

10

rejon wlotu ul.Pomiechowskiej

14

rejon posesji nr 110

19

rejon posesji nr 126

21

rejon wlotu ul.Mrówczej

22

rejon wlotu ul.Mrówczej

SUMA=
7szt. słupów

5.1.3 Przestawienie wiat przystanków autobusowych
Nr inw.

Nazwa przystanku

12

„Pomiechowska_02”

Cześć 3 - ul. Lucerny
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5.1.4 Przebudowa istniejącej sieci gazowej
L.p.

Średnica sieci Długość
Długość
gazowej
projektowanej likwidowanej
[mm]
sieci [mb]
sieci [mb]

Lokalizacja

4

gD225 ś.c.

w rejonie proj.obiektu mostowego
nad Kanałem Nowe Ujście
(proj.gazociąg jako urządzenie
obce na obiekcie)

28

25

5.1.5 Inne
Adres

Lokalizacja

Zakres przebudowy

Lucerny

przystanek ZTM
„Lucerny_04”

proj.nowa wiata na
zatoce bus

nr 23

rejon skrzyżowania Lucerny/ rozbiórka istn.ogrodzenia
Mrówcza/Patriotów
salonu samochodowego
(w istn.pasie drogowym)
na odc. Lca=60mb

5.1.6 Ogrodzenia przy posesjach przydrożnych
Adres

Lokalizacja

Zakres robót

Projektowane
[mb]

Mrówcza 218

rejon skrzyżowania
Lucerny/Mrówcza/Patriotów
salon samochodowy Mercedes

57
Przestawienie
ogrodzenia
(wgrodzonego w
istn.pasie
drogowym)

Likwidowane
[mb]
60

RAZEM : 1528

1804

UWAGA: Zasadność i sposób zarówno rozwiązania kolizji z infrastrukturą
techniczną , jak i przełożenia tej infrastruktury w nową lokalizację , powinien być
ustalony i uzgodniony przez jednostkę projektującą z Zarządcą Drogi (ZDM,
UD.Wawer) oraz gestorami sieci w porozumieniu z Inwestorem na podstawie aktualnej
inwentaryzacji branżowej , warunków technicznych oraz ustaleń . Przedstawione ww
w tabelach odcinki stanowią jedynie założenia które mogą ulec zmianie na etapie
realizacji dokumentacji projektowej .

Cześć 3 - ul. Lucerny
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5.1.6 Gospodarka istniejącą zielenią
TABELA WYCINKI ZIELENI
wzdłuż ulicy Lucerny (odcinek Trakt Lubelski, Mrówcza)
Nazwa
gatunkowa
drzewa

Obwód
na 1.3m;
(cm)

Max
promie
ń
(m)

Dąb szypułkowy

51

3

Dąb szypułkowy

89

2,5

Dąb szypułkowy

62

2

L.p

nr
inw.

1

1

2

2

3

3

4

4

Klon pospolity

43

2,5

5

5

Dąb szypułkowy

137

4,5

6

6

Dąb szypułkowy

73

2

7

7

Dąb szypułkowy

156

4,5

8

8

Dąb szypułkowy

49

2,5

9

9

Dąb szypułkowy

60

2

10

10

Dąb szypułkowy

39

1

11

11

Dąb szypułkowy

52

2,5

12

12

Dąb szypułkowy

49

2,5

13

13

Dąb szypułkowy

47

2,5

14

14

Dąb szypułkowy

72

2,5

15

15

Dąb szypułkowy

108

2,5

16

16

Dąb szypułkowy

37

2

17

17

Dąb szypułkowy

154

5

18

18

Dąb szypułkowy

62

2

19

19

Dąb szypułkowy

76

3

Cześć 3 - ul. Lucerny

Uwagi

Korona drzewa zagłuszona

Zagłuszony

Korona wrośnięta
częściowo w latarnię.
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Dąb szypułkowy

33

2

Korona drzewa zagłuszona

Sosna zwyczajna

152

1

Sam pień bez korony o
długości ok. 4m

22

Dąb szypułkowy

123

3

Pień z ubytkiem wgłębnym
30 x 20cm na wys. 1,5m

23

23

Dąb szypułkowy

75

2,5

24

24

Sosna zwyczajna

99

2

25

25

Sosna zwyczajna

84

2

26

26

Sosna zwyczajna

89

2

27

27

Dąb szypułkowy

143

3

Korona rozwinięta nad ulicą
Obumarły. Drzewo
stanowi zagrożenie
bezpieczeństwa dla
otoczenia.

20

20

21

21

22

28

28

29

29

30204

30

205

31

206

35

207

36

208

37

209

45

Dąb szypułkowy

39

2

Dąb szypułkowy

91

3

Las
Żywotnik zachodni

75

2

Jarząb szwedzki

45

2

Klon jesionolistny

99

4,5

Jarząb szwedzki

10

1

32+34+27
18+39+41
35+25+29
17

3,5

Forma krzewista

Obumarła. Drzewo
stanowi zagrożenie
bezpieczeństwa dla
otoczenia.

Śliwa ałycza

210

46

Brzoza
brodawkowata

64

1,5

211

47

Brzoza
brodawkowata

56

1,5

212

48

Brzoza
brodawkowata

88

2

213

50

Śliwa ałycza

51+47+40
25+40+43
49+40+43

2,5

Cześć 3 - ul. Lucerny

174szt.drzew do wycinki
Pełny opis na rysunku
Pomiar pod koroną na wys.
30cm
Pomiar pod koroną na wys.
90cm

Zamierająca
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214

54

Sosna czarna

26+32+49
39+24+25
38

215

55

Sosna czarna

44

1,5

216

56

Sosna czarna

33

1

217

57

Sosna czarna

36

1

218

84

Robinia akacjowa

96+41+82

2,5

219

86

Świerk kłujący

10

1

220

87

Klon polny

25

221

100

222

101

223

103

224

104

225

105

226

106

227

108

228

109

229

111

230

112

231

1,5

1

Klon jesionolistny

179

Klon jesionolistny

120

Lipa drobnolistna

54+47+39
47+58

2,5

41

1

73+61+47

2

Głóg jednoszyjkowy
Lipa drobnolistna

3

3

Klon jesionolistny

38+50+39
31+25
121

Lipa drobnolistna

35

wiśnia domowa

10

Dąb szypułkowy

185

113

Jarząb szwedzki

74

3,5

232

114

Dąb szypułkowy

144

4

233

119

Topola włoska

143

2

234

120

Jarząb szwedzki

20

1

235

121

Jarząb szwedzki

20+10

1

236

122

Sumak octowiec

41+35+25

2
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Śliwa ałycza

Pojedyncze rany w części
nasadowej pnia

Ubytek listwowy od nasady
do wierzchołka
Pochylony o 15 stopni z
suszem w koronie powyżej
30% masy
Pochylony o 15 stopni z
redukcją korony

2
3,5
1,5

Drzewo podokapowe

1,5
7

Wyjątkowy okaz
dendrologiczny

Pomiar pod koroną na
wysokości 40cm.

Liczne uszkodzenia i ubytki
wgłębne pnia. Kora
odspojona od pnia.
Drzewo stanowi
zagrożenie
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bezpieczeństwa dla
otoczenia.

237

124

Lipa drobnolistna

41

1,5

238

125

Jarząb szwedzki

47

2

239

151

Robinia akacjowa

107

4

240

155

Klon jesionolistny

115+153

6

241

158

Grusza polna

49

1

242

243

159

160

Klon jesionolistny

Klon jesionolistny

62

84

Pochylony o 15 stopni

2

Pochylony o 15 stopni z
ubytkiem wgłębnym.
Drzewo stanowi
zagrożenie
bezpieczeństwa dla
otoczenia

3

Pochylony o 15 stopni.
Drzewo niszczy ogrodzenie.
Drzewo stanowi
zagrożenie dla mienia

5.2 Elementy małej architektury
W opracowaniu należy przewidzieć umieszczenie parkingów rowerowych (stojaków) w
rejonach stanowiących cele podróży rowerzystów :
- przystanki transportu zbiorowego
- szkoły
- budynki biurowe
- Urzędy
- sklepy
- punkty usługowe
oraz innej infrastruktury rowerowej w tym :
- podpórki
- samoobsługowe stacje serwisowe
Ponadto należy uwzględnić elementy małej architektury typu :
- ławki
- kosze na śmieci
- wiaty przystankowe
5.3 Odwodnienie
Nie przewiduje się zmian istniejącego odwodnienia drogi , realizacja nie wymaga budowy
lub przebudowy rowów itp. , na odcinku leśnym wody opadowe obecnie skierowane w
pobocze chłonne , na pozostałym odcinku wody opadowe skierowane do
istn.rowów/pobocza . W rejonie wlotu ul.Mieleckiej przewidziano nieznaczną korektę
Cześć 3 - ul. Lucerny
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istn.rowu poprzez umocnienie skarp dla ciągu pieszo-rowerowego szer.3,0m (droga
rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszym) .

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych przyjęto grupę nośności podłoża
jako G1, dla której proponuje się następującą konstrukcję nawierzchni:

6.1 Droga rowerowa – typowy przekrój
- warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 grub. 3cm
- warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 grub. 4cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 15cm
- warstwa odcinająca z pospółki grub.10cm, Is=1,00
- obramowanie z obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej
1:4 grub. 5cm posadowionych na ławie bet. C12/15 z oporem

6.2 Droga rowerowa o wzmocnionej konstrukcji (na zjazdach i wyniesieniach jezdni)
- warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 grub. 3cm
- warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 grub. 4cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm
- obramowanie z oporników bet. o wym. 12x25cm na podsypce cementowo –
piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowionych na ławie bet. C12/15 z oporem
UWAGA: Należy zachować ciągłość niwelety na zjazdach i wyniesieniach jezdni.
6.3 Ciąg pieszo -rowerowy – typowy przekrój
- warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 grub. 3cm
- warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 grub. 4cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 15cm
- warstwa odcinająca z pospółki grub.10cm, Is=1,00
- obramowanie z obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej
1:4 grub. 5cm posadowionych na ławie bet. C12/15 z oporem

6.4 Ciąg pieszo - rowerowy o wzmocnionej konstrukcji
(na zjazdach i wyniesieniach jezdni)
- warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 grub. 3cm
- warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 grub. 4cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm
- obramowanie z oporników bet. o wym. 12x25cm na podsypce cementowo –
piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowionych na ławie bet. C12/15 z oporem
UWAGA: Należy zachować ciągłość niwelety na zjazdach i wyniesieniach jezdni.
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6.5 Chodnik
- nawierzchnia z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce cementowopiaskowej 1:4 grub. 4cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm grub. 15cm
- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm , Is=1,00
- obramowanie z obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie bet. C12/15
UWAGA : na przejściach dla pieszych ułożyć dwa rzędy płytek bet. „ostrzegawczych” z
wypustkami o wym. 30x30x8cm koloru żółtego.
W ciągach pieszych należy stosować osiowo płytki bet. „kierunkowe” ryflowane o wym.
40x40x8cm koloru białego
Pola decyzji (60x60cm – 2/2 płytki) wykonać z płytek bet. z wypustkami o wym.
30x30x8cm koloru żółtego.
W bezpośrednim sąsiedztwie drogi rowerowej należy wykonać separację z 3 rzędów
kostki kamiennej granitowej o wym. 8/11cm
6.6 Peron przystankowy
- nawierzchnia z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypcew cementowopiaskowej 1:4 grub. 4cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm grub. 15cm
- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm , Is=1,00
UWAGA : na długości peronu wzdłuż linii zatrzymania ułożyć jeden rząd płytek bet.
„ostrzegawczych” z wypustkami o wym. 30x30x8cm koloru żółtego.
Na peronie przystankowym należy wykonać pole oczekiwania , którego oś znajdzie się w
odległości 6,0m od czoła pojazdu (miejsce zatrzymania drugich drzwi ), do którego będzie
dochodzić pas prowadzący. Pola oczekiwania powinny mieć wymiar 0,6x0,6m ( 2 na 2
płytki z wypustkami koloru żółtego).
6.7 Zatoka autobusowa
- warstwa ścieralna z bet.cementowego C35/45 KR4 grub.22cm niezbrojona,dylatowana
- warstwa poślizgowa (np.2x folia)
- podbudowa z bet.cementowego C12/15 grub.20cm
- warstwa kruszywa stabiliz.cementem C3/4 grub.25cm
- krawężnik peronowy kamienny na ławie bet.z oporem
6.8 Zabruk chodnika (np.separacja od ścieżki rowerowej)
- nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej jasnoszarej 8/11 na podsypce cementowopiaskowej 1:4 grub. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm grub. 15cm
- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm , Is=1,00
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- obramowanie z obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie bet. C12/15
6.9 Zjazd
- bet. kostka brukowa grub. 8cm kolor ciemnoszary, typ Holland
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm
- obramowanie wzdłuż zjazdu z krawężników betonowych o wym. 15x30cm oraz
oporników bet. o wym. 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
posadowionych na ławie bet. C12/15 z oporem

6.10 Próg zwalniający / wyniesienie na jezdni
- bet. kostka brukowa grub. 8cm kolor szary, typ Holland
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm
- obramowanie z oporników bet. o wym. 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
posadowionych na ławie bet. C12/15 z oporem
UWAGA: nawierzchnia progów zwalniających wyniesiona względem jezdni +10cm, skosy
najazdowe na 1,0m.
Nawierzchnia wyniesienia na jezdni +10cm, skosy najazdowe na 2,5m przy spadku
podłużnym 4%.

UWAGA : ostateczną konstrukcję nawierzchni należy uzgodnić z zarządcą dróg
powiatowych (ZDM) i dróg gminnych (UD.Wawer) , rejony przystanków należy
dodatkowo uzgodnić z ZTM.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- droga rowerowa
- chodnik
- zjazd
- próg zwalniający/ wyniesienie jezdni
- zatoka autobusowa (naw.bet)
razem
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8. DANE INFORMACYJNE
Teren inwestycji jest objęty jedynie częściowo miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla południowego odcinka ul.Lucerny :
● ul. Lucerny- odcinek Kanał Nowe Ujście - Patriotów
Uchwała nr LXVI/1799/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10.05.2018r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
Sadul i Zbytki część I – Sadul
● ul. Lucerny- odcinek Trakt Lubelski - Kanał Nowe Ujście
Uchwała nr XLI/1259/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13.12.2020r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
Sadul i Zbytki część II – Zbytki (MPZP przewiduje poszerzenie istn.pasa drogowego
ul.Lucerny o ok.11m na południe w głąb terenu leśnego dla proj.4KDZ - koncepcja
przewiduje poszerzenie o ok.3m , lokalnie w rejonie przystanku ZTM „Lucerny_04”
poszerzenie o ok.9m)
oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków. Planowana droga rowerowa przebiega w
otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz handlem na terenie
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz częściowo (na odc.Trakt Lubelski-Węglarska) na
terenie leśnym (Lasek Wawerski) przewidzianym wg MPZP dla poszerzenia pasa
drogowego dla proj.4KDZ (ul.Lucerny) .
9. ZAJĘTOŚĆ TERENU
Inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach ewidencyjnych:
•

Obręb 3-11-33

Działka nr : 78/8(Bi,dr) , 1/8(dr) , 1/7(dr) , 30/7(dr) , 31/3(Bi,dr) , 1/6(dr) , 1/17(dr) , 1/16(dr) ,
1/14(dr) , 1/12(dr) , 38/4(dr) ,

•

Obręb 3-11-24

Działka nr : 153(dr) , 152(dr) , 173(dr) , 151(dr) , 168/2(dr) ,

•

Obręb 3-11-23

Działka nr : 1/16(dr) , 49/7(dr) , 1/14(dr) , 49/7(dr) , 1/7(dr) , 1/8(dr) , 1/18(dr) , 1/9(dr) , 1/5(dr) ,
1/10(dr) , 1/11(dr) , 1/12(dr) , 99/6(dr) , 1/1(dr) , 1/19(dr) , 1/20(dr) , 1/21(dr) , 115/10(dr) , 1/3(dr) ,
*182(W)

•

Obręb 3-13-19

Działka nr : *12/2 (Wp) , *12/3(Wp) , 1/2(dr) , 1/1(dr) , 2/5(LsV)
*działki stanowiące własność Skarbu Państwa-klasyfikacja użytkowa terenu W – obszar Kanału
Nowe Ujście niepodlegające podziałowi działek ani przejęciu pod pas drogowy (WodyPolskie)

Legenda:
Wytłuszczone i podkreślone nr działek są działkami do podziału pod pas drogowy.
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Powierzchnia działek do wykupu pod drogę :
obręb
3-13-19

nr działki

Powierzchnia [m2]

2/5

1236 (LsV)

10. OPINIE, UZGODNIENIA
1. Opinia znak: ZDM-ROU-ZO.0202.198.2021.TBL (5.ABN.UD-ZDM-ROU-ZO) Zarządu
Dróg Miejskich z dnia 23.06.2021r.
2. Opinia znak: ZTM-PPO-2.662.23.2021.AMU (2.AMU) Zarządu Transportu Miejskiego z
dnia 22.07.2021 r.
3. Opinia znak: AM-KP.6872.189.2021.BKU Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego Wydziału Kształtowania Przestrzenie Publicznej z dnia 24.08.2021 r.
4. Opinia znak: UD-XIII-WIR-IN.7013.219.1.2021.SWA Urzędu Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy z dnia 11.10.2021r.
5. Opinia znak: ZR-OR.7211.240.2021.ABA Biura Zarządzania Ruchem Drogowym z dnia
25.08.2022 r.
6. Email ZDM z dnia 23.07.2021r. w sprawie zawartych umów, gwarancji z dnia
23.07.2021r.
7. Warunki techniczne znak: PSGWA.ZMSM.763.807.21 Polskiej Spółki Gazownictwa sp.
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie przebudowy sieci gazowej z dnia
26.07.2021r.
8. Warunki techniczne nr: 33497/TTISILU/P/2021/MZ Orange Polska z dnia 28.07.2021r.
9. Warunki techniczne nr ND-B\KK\23252\2021/kolizja usunięcia kolizji innogy Stoen
Operator z dnia 29.07.2021 r.
10. Warunki znak: ZDM-TOS.7044.1181.2021.RMO przebudowy oświetlenia Zarządu
Dróg Miejskich z dnia 7.07.2021 r.

11. CZĘŚĆ GRAFICZNA
Rys.
– ORIENTACJA
Rys. nr 1L – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Warszawa, 23.06.2021 r.
ZDM-ROU-ZO.0202.198.2021.TBL
(5.ABN.UD-ZDM-ROU-ZO)
KOM-PROJEKT S.C.
ul. Górczewska 222/8
01-460 Warszawa
Dotyczy: Opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż
ul. Patriotów i ul. Lucerny”
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 18.05.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich
(dalej ZDM) uprzejmie informuje, że przedstawioną koncepcję przebiegu infrastruktury
rowerowej w ciągu ul. Lucerny i ul. Patriotów opiniuje z następującymi uwagami:
I. Uwagi ogólne:
1. Promienie łuków na skrzyżowaniach przyjąć o minimalnych parametrach. Jeżeli
warunki przejezdności wymagają większych promieni, to należy zastosować
zabruki.
2. Wprowadzić zalecenia z audytów przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej
https://zdm.waw.pl/dzialania/audyt-bezpieczenstwa-przejsc-dlapieszych/?rok=2020
3. Rozważyć wykonanie wszystkich przejść dla pieszych w azylach.
4. Zjazdy powinny spełniać warunki techniczne zawarte w §76a - §79
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).
5. Wszystkie przejazdy dla rowerów powinny posiadać szerokość minimum 3,0 m.
6. Nie stosować płyt ostrzegawczych fakturowanych barwy żółtej przed zjazdami
bramowymi. Płyty stosować konsekwentnie w miejscu przecięcia chodnika przez
drogę dla rowerów.
7. Oznakowanie poziome drogi dla rowerów i chodnika projektować w sposób
zgodny z zapisami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach.
8. Zrezygnować z wyznaczania oznakowania poziomego P-10 „przejście dla
pieszych” na drogach dla rowerów.
9. Sposób prowadzenia prac i ochrony roślinności w terenach zieleni należy
uzgodnić z Zarządem Zieleni m. st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa.
W tym celu należy przedłożyć projekt wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi
w zakładce „Baza wiedzy” na stronie: www.zzw.waw.pl oraz „Standardami
kształtowania zieleni m.st. Warszawy” (załącznik nr 7 do Programu ochrony
środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.
stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIII/973/2016 Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.).
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10. W zakresie kształtowania przestrzeni w pasie drogowym projekt należy uzgodnić
z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Kształtowania
Przestrzeni Publicznej, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
II. Uwagi szczegółowe:
1. Ulica Patriotów - strona zachodnia (odcinek od ul. Makowskiej do
ul. Zwoleńskiej):
1.1. Projektowana droga dla rowerów i pieszych oraz przyległe projektowane
jezdnie ulic: Makowskiej, Szumnej i Hermanowskiej powinny zostać
wyposażone w separację zapewniającą skrajnię (skrajnia jezdni = 0,5,
skrajnia drogi dla rowerów i pieszych = 0,2 m). Ponadto zabezpieczyć drogę
dla rowerów i pieszych przed możliwością parkowania pojazdów.
1.2. Projektowany łącznik drogi dla rowerów pomiędzy drogą dla rowerów
i pieszych oraz fragmentem jezdni (po południowej stronie wiaduktu w ciągu
ul. Marsa) oraz przy punkcie „EDA” (sklep gaz, C.O., woda) projektować
o szerokości 2,5 m.
1.3. Celem poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego, miejsca postojowe
w bezpośrednim otoczeniu P.O. Warszawa - Gocławek u zbiegu ul. Korkowej
i ul. Nowowiśniowej projektować jako równoległe z wyprostowaniem
przebiegu drogi dla rowerów i jej poszerzeniem do co najmniej do 2,5 m.
2. Ulica Mrówcza:
2.1. Rozważyć możliwość likwidacji północnego zjazdu do posesji Mrówcza 347.
Obiekt ma zapewniony dojazd sąsiednim zjazdem oraz drugim zjazdem od
strony ul. Patriotów. Pozostawienie zjazdu będzie skutkować obecnie
występującym zjawiskiem parkowania pojazdów na zjeździe w bezpośrednim
(> 10 m) sąsiedztwie przejścia dla pieszych.
2.2. Projektowane miejsca prostopadłe przy ul. Mrówczej należy przekształcić
w równoległe miejsca typu Kiss & Ride, a chodnik prowadzić poza zasięgiem
drzew - umożliwi to zachowanie licznego i cennego przyrodniczo
drzewostanu.
2.3. Włączenie drogi dla rowerów z jezdni ul. Mrówczej przed skrzyżowaniem
z ul. Jeżynową projektować w formie wydzielonej jednokierunkowej drogi dla
rowerów aż do projektowanego przejazdu dla rowerzystów.
3. Ulica Patriotów po stronie zachodniej (granica Zwoleńska):
3.1. Projektowana droga dla rowerów i pieszych oraz przyległa projektowana
jezdnia ul. Patriotów powinny zostać wyposażone w separację zapewniającą
skrajnię (skrajnia jezdni = 0,5, skrajnia drogi dla rowerów i pieszych = 0,2 m).
Ponadto należy zabezpieczyć drogę dla rowerów i pieszych przed
możliwością parkowania pojazdów.
3.2. Doprojektować łącznik dwukierunkowej drogi dla rowerów jako czwarty wlot
skrzyżowania jezdni serwisowej ul. Patriotów z ul. Montażową.
3.3. W rejonie centrum handlowego „K&M Park” należy rozważyć możliwość
zmiany geometrii jezdni w sposób umożliwiający poprowadzenie drogi dla
rowerów i pieszych lub wydzielonej drogi dla rowerów i chodnika
z ominięciem drzewa gatunku Ouercus robur - drzewa o dużych walorach
przyrodniczych i estetycznych.
3.4. Pozytywnie opiniujemy wnioskowany na etapie konsultacji roboczych
jednokierunkowy łącznik drogi dla rowerów z jezdni ul. Przewodowej w drogę
dla rowerów w ciągu ul. Patriotów.
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3.5. Rozważyć
możliwość
zaprojektowania
identycznego
rozwiązania
(jednokierunkowy łącznik drogi dla rowerów z jezdni drogi podporządkowanej
w drogę dla rowerów) - rozwiązanie to umożliwi rowerzystom legalne
wykonanie manewru skrętu w lewo na drogę dla rowerów. W przypadku
zachowania obecnej geometrii drogi i programu sygnalizacji świetlnej skręt
w lewo będzie niemożliwy.
4. Ulica Patriotów po stronie wschodniej:
4.1. Pozytywnie opiniujemy przedstawione rozwiązania geometryczne dla
skrzyżowania ul. Wydawniczej i ul. Sejmikowej.
4.2. Rozważyć rozdzielenie drogi dla rowerów od chodnika na wysokości posesji
Patriotów 44A poprzez likwidację zdublowanej zatoki autobusowej.
4.3. Rozważyć rozdzielenie drogi dla rowerów od chodnika na wysokości
zaprojektowanych miejsc postojowych równoległych - dostępna szerokość
4,5 m zapewni taką możliwość.
4.4. Na skrzyżowaniu z ul. Tomaszowską należy rozważyć odsunięcie przejścia
dla pieszych poza łuk skrzyżowania.
4.5. Dodatkowy pas ruchu w rejonie ul. Ochoczej powinien spełniać warunki
określone w§ 66-69 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznym jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
II. Uwagi w zakresie sygnalizacji świetlnej mają charakter ogólny. Szczegółowa opinia
może nastąpić na etapie złożenia do zaopiniowania projektu organizacji ruchu
i sygnalizacji świetlnej.
1. Rejon skrzyżowania ul. Wydawnicza / ul. Sejmikowa:
1.1 W projekcie organizacji ruchu i sygnalizacji przewidzieć dwa sygnalizatory
dla pojazdów na wlocie podporządkowanym. Przewidzieć również
dodatkowy detektor przejazdu zlokalizowany w odległości około 50,0m od
linii P-14.
1.2 Zwracamy uwagę na nieosygnalizowany wyjazd na środek skrzyżowania
z myjni
samochodowej
zlokalizowanej
od
strony
torów
PKP
(niebezpieczeństwo kolizji).
1.3 Opracowując nowe programy sygnalizacji należy pamiętać o utrzymaniu
pracy tej sygnalizacji w koordynacji z sygnalizacją na skrzyżowaniu
ul. Kaczeńca / ul. Skrzyneckiego.
2. Rejon przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Patriotów /
ul. Kożuchowska:
2.1 Nie likwidować sygnalizacji na przejściu dla pieszych (na rysunkach brak
zaznaczonych sygnalizatorów).
2.2 Zwracamy uwagę na kolizję projektowanego chodnika/drogi dla rowerów ze
sterownikiem i szafkami elektrycznymi zasilającymi.
3. Rejon istniejącej sygnalizacji na przejściu przez ul. Patriotów przy stacji PKP
Radość:
3.1 Zagwarantować odstęp minimum 1,0m drogi dla rowerów od sterownika
sygnalizacji i szafki elektrycznej zasilającej.
4. ul. Patriotów – ul. Lawinowa:
4.1 Nie likwidować sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych.
4.2 Zwracamy uwagę na kolizję projektowanej drogi dla rowerów ze
sterownikiem i szafkami elektrycznymi zasilającymi.
5. ul. Patriotów – ul. Junaków:
5.1 W przypadku utrzymania istniejącego przejścia dla pieszych przez
ul. Patriotów (jest prawdopodobnie niezbędne do obsługi przystanku
autobusowego w stronę centrum Warszawy) nie likwidować sygnalizacji
świetlnej na tym przejściu.
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6. ul. Patriotów (istniejące przejście z sygnalizacją w rejonie Lidia (lokalizacja
miedzy ul. Halną a ul. Prasową):
6.1 W rejonie samego przejścia dla pieszych rozważyć zamianę miejscami drogi
dla rowerów z chodnikiem, celem zapewnienia bezpiecznego miejsca dla
pieszych oczekujących na sygnał zielony.
7. Skrzyżowanie ul. Patriotów / ul. Śpiewna:
7.1 Zwrócić uwagę na zachowanie skrajni masztu z sygnalizatorem
podstawowym dla pojazdów na wlocie ul. Śpiewnej w stosunku do wyjazdu
z posesji.
7.2 Doprojektować sygnalizatory w azylu na przejściu dla pieszych.
8. ul. Widoczna w rejonie posesji 89:
8.1 Przewidzieć po dwa sygnalizatory dla ruchu kołowego.
8.2 Rozważyć skoordynowanie projektowanej sygnalizacji z istniejącą
sygnalizacją przy stacji PKP Wawer.
9. ul. Widoczna przy PKP Wawer (Park & Ride) na etapie koncepcji bez uwag
w kontekście istniejącej sygnalizacji.
Po uzyskaniu zatwierdzenia stałej organizacji ruchu dla wszystkich lokalizacji
z sygnalizacją świetlną należy wystąpić do Wydziału Sygnalizacji w ZDM, celem
uzyskania warunków technicznych na przebudowę sygnalizacji.
Mając na uwadze, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U . 2017 poz. 784),
geometria ulicy stanowi część projektu organizacji ruchu sporządzonego celem
zatwierdzenia przez właściwy organ zarządzający ruchem, należy przyjąć, że
ostateczny kształt rozwiązań geometrycznych dróg publicznych w m. st. Warszawa
jest zatwierdzany przez Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym poprzez projekt stałej
organizacji ruchu.
Projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Biurze Zarządzania Ruchem
Drogowym, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa.
Pismo ważne wraz z rysunkiem dwa lata od daty wystawienia.
Artur Rejzner
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Zarząd Dróg Miejskich
(podpisano elektronicznie)
Elektronicznie

przez
Artur podpisany
Artur Rejzner
2021.06.23
Rejzner Data:
13:15:22 +02'00'

Do wiadomości:
1. Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
2. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
3. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
4. TZM wm.
tel. (22) 55 89 414;
a.brandl@zdm.waw.pl
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Emial 23.07.2021 ZDM

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji dot. umów i uzgodnień
procedowanych przez ZDM w obrębie ulic Patriotów i Lucerny przekazuję, co następuje:
chodniki i część zjazdów po południowej stronie ul. Lucerny są na gwarancji Wykonawcy
realizującego odtworzenia nawierzchni po pracach MPWiK;
uwaga w zakresie odwodnienia: spadki nie powinny być skierowane w stronę jezdni, w miarę
możliwości nie należy likwidować rowów, z uwagi na odcinki nie posiadają systemu odwodnienia poza
rowami, poboczami, ewentualnie miejscowo ulokowanymi studniami chłonnymi;
planowana jest rozbudowa przepustu w ul. Lucerny nad Kanałem Wawerskim/Nowa Ulga
realizowana jako zadanie własne Wydziału Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska (ZDM-UOI).
W roku 2019 została przygotowana dokumentacja przebudowy. Obecnie ZDM jest w toku uzyskiwania
prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Po uzyskaniu dokumentów, projekt
zostanie zaktualizowany. Nie przewiduje się zmiany parametrów przepustu względem istniejącego
projektu. Projekt przekazujemy poprzez udostępniony dysk sieciowy;
w rejonie ul. Żagańskiej zlokalizowane są obiekty inżynierskie znajdujące się w zarządzie ZDM
(przejścia podziemne z klatkami schodowymi i windami oraz tunel). Obiekty te objęte są gwarancją
Wykonawcy robót związanych z ich budową. Inwestycja została zrealizowana przez Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych (ZMID). Informacje dotyczące czasu obowiązywania gwarancji należy uzyskać w
ZMID;
obiekty środkowe w ul. Marsa nad linią kolejową objęte są gwarancją Wykonawcy robót
związanych z ich budową. Inwestycja realizowana przez ZMID. Informacje dotyczące czasu
obowiązywania gwarancji należy uzyskać w ZMID;
obecnie trwa modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa-Otwock, w ramach której mają zostać
wykonane obiekty inżynierskie i inżynieryjne. Wszelkie informacje i materiały dotyczące inwestycji oraz
projektowanych obiektów należy uzyskiwać od inwestora, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zgody i umowy:
ul. Patriotów (jezdnia wschodnia):
- decyzja nr ZDM/ZUWD/PS/ZLZ/20/2020 z dnia 24.04.2020r. - lokalizacja zjazdu do dz. ew.
nr 74, 101 z obrębu 3-12-16, wydana dla Pana Andrzeja Boruta, ul. Orłowskiego 70, 04-830
Warszawa, Pani Janiny Boruta, ul. Orłowskiego 70, 04-830 Warszawa oraz Pani Anny Boruta,
ul. Kirasjerów 4/22, 04-072 Warszawa;
- decyzja nr ZDM/ZUWD/PS/ZLZ/2/2020 z dnia 2020-01-08 - lokalizacja zjazdu do dz. ew. nr
93 z obrębu 3-11-58, wydana dla Państwa Władysława i Elżbiety Federowicz, ul.
Nowowiśniowa 20, 04-505 Warszawa;
- decyzja nr ZDM/ZUWD/PS/ZLZ/3/2020 z dnia z dnia 08.01.2020r. - lokalizacja zjazdu do dz.
ew. nr 73 z obrębu 3-11-58, wydana dla spółki Rodzina D i P Federowicz Spółka Jawna, ul.
Nowowiśniowa 20, 04-505 Warszawa;
ul. Patriotów (jezdnia zachodnia):
- decyzja nr ZDM/ZUWD/PS/ZLZ/116/2019 z dnia 18.12.2019r. - lokalizacja zjazdu do dz. ew.
nr 61/2 z obrębu 3-12-94, wydana dla Warszawskiej Spółdzielni Handlowej „FALA”,
Walcownicza 14, 04-921 Warszawa;
ul. Patriotów (rejon ul. Gruntowej)
- prowadzony jest remont przystanków autobusowych Gruntowa 01 i Gruntowa 02. Termin zakończenia
robót 20.08.2021 r. Po robotach ZTM będzie miał ww. przystanki w gwarancji i w utrzymaniu.
ul. Wydawnicza (jezdnia wschodnia)
- decyzja nr ZDM/ZUWD/PS/ZLZ/73/2020 z dnia 21.10.2020r. - lokalizacja zjazdu do dz. ew. nr 49/2 z
obrębu 3-11-12, wydana dla Pana Marka Jerzak ul. Błękitna 93, 04- 663 Warszawa;
ul. Lucerny
- oświadczenie nr ZDM/ROU/ZU/PS/OS/1/2021 z dnia 20.05.2021 r. - remont zjazdu do dz. ew. nr 10 z
obrębu 3-11-24, wydane dla Pana Michała Oleksiaka ul. Lucerny 94, 04-687 Warszawa;
ul. Widoczna
- decyzja nr ZDM/ZUWD/PS/ZLZ/90/2019 z dnia 03.10.2019r. - lokalizacja zjazdu do dz. ew.
nr 139 z obrębu 3-11-18, wydana dla Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Międzylesie”
Przy Centrum Zdrowia Dziecka ul. Gardenii 6, 04-649 Warszawa;
- decyzja nr ZDM/ZUWD/PS/ZLZ/12/2019 z dnia 08.02.2019r. - lokalizacja zjazdu do dz. ew. nr 6 z
obrębu 3-11-11, wydana dla spółki Oldom Sp. z o.o. ul. Kopernika 38 lok. 1-2, 05-091 Ząbki.

Wydane decyzje i zezwolenia:

Uzgodnienie Wydziału Sygnalizacji Świetlnej:
1. niniejsza opinia do przedstawionej koncepcji ma charakter ogólny; szczegółowa opinia
nastąpić może na etapie złożenia do zaopiniowania projektu organizacji ruchu i sygnalizacji
świetlnej;
2. rejon osygnalizowanego w chwili obecnej skrzyżowania Wydawnicza - Sejmikowa:
w projekcie organizacji ruchu i sygnalizacji przewidzieć dwa sygnalizatory dla pojazdów na
wlocie podporządkowanym; przewidzieć również dodatkowy detektor przejazdu zlokalizowany
w odległości ok. 50 metrów od linii p-14;
zwracamy uwagę na nieosygnalizowany wyjazd na środek skrzyżowania z myjni
samochodowej zlokalizowanej od strony torów PKP (niebezpieczeństwo kolizji);
opracowując nowe programy sygnalizacji należy pamiętać o utrzymaniu pracy tej
sygnalizacji w koordynacji z sygnalizacją na skrzyżowaniu Kaczeńca - Skrzyneckiego;
3. rejon osygnalizowanego w chwili obecnej przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania
Patriotów – Kożuchowska:
nie likwidować sygnalizacji na przejściu dla pieszych (na rysunkach brak zaznaczonych
sygnalizatorów);
zwracamy uwagę na kolizję projektowanego chodnika/ścieżki rowerowej ze sterownikiem i
szafkami elektrycznymi go zasilającymi;
4. rejon istniejącej sygnalizacji na przejściu przez ul. Patriotów przy stacji PKP Radość:
zagwarantować odstęp minimum 1 metra drogi rowerowej od sterownika sygnalizacji i
szafki elektrycznej go zasilającej;
5. Patriotów - Lawinowa:
nie likwidować sygnalizacji świetlnej na przejściu;
zwracamy uwagę na kolizję projektowanej ścieżki rowerowej ze sterownikiem i szafkami
elektrycznymi go zasilającymi;
6. Patriotów - Junaków:
w przypadku utrzymania istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. Patriotów (jest
prawdopodobnie niezbędne do obsługi przystanku autobusowego w stronę centrum Warszawy) nie
likwidować sygnalizacji świetlnej na tym przejściu;
7. ul. Patriotów - istniejące przejście z sygnalizacją w rejonie Lidia (lokalizacja miedzy ul. Halną a ul.
Prasową) - w rejonie samego przejścia dla pieszych rozważyć zamianę miejscami ścieżki z chodnikiem,
dla poszerzenia bezpiecznego miejsca dla pieszych oczekujących na sygnał zielony;

8. skrzyżowanie Patriotów - Śpiewna:
zwrócić uwagę na zachowanie skrajni masztu z sygnalizatorem podstawowym dla pojazdów na
wlocie ul. Śpiewnej w stosunku do wyjazdu z posesji;
doprojektować sygnalizatory w projektowanym azylu w przypadku odpowiedniej jego szerokości (w
opiniowanej koncepcji nie opisano wymiarów azylu);
9. ul. Widoczna - sygnalizacja projektowana w rejonie posesji 89:
przewidzieć po dwa sygnalizatory dla ruchu kołowego;
rozważyć skoordynowanie projektowanej sygnalizacji z Istniejącą sygnalizacją przy stacji PKP
Wawer;
10. ul. Widoczna przy PKP Wawer (Park & Ride) na etapie koncepcji bez uwag w kontekście istniejącej
sygnalizacji.
W kwestii ewentualnych gwarancji związanych z modernizacją skrzyżowań i wyposażeniem
ich w sygnalizacje świetlną informujemy, iż takowy problem może dotyczyć jedynie
skrzyżowania Patriotów - Śpiewna, przebudowanego w 2019 roku przez Inwestora
„zewnętrznego”. Gwarancja całościowa tych prac po tzw. „kolaudacie” znajduje się w
zasobach ZDM. Pozostałe sygnalizacje w rejonie których przebiegać ma wskazana w
koncepcji infrastruktura rowerowa zostały wybudowane znacznie wcześniej i temat trwających
gwarancji urządzeń sygnalizacji już nie występuje. Informujemy ponadto, iż Wydział
Sygnalizacji ZDM nie planuje nowych inwestycji na ul. Patriotów i Lucerny (na odcinkach na
których planowana jest droga rowerowa).

Z poważaniem,
Maciej Dorotkiewicz
Inspektor
Informuję, że od dnia 26 lipca przebywam na urlopie do dnia 8 sierpnia. W tym czasie zastępstwo pełnić
będzie pan Marcin Makijewski (m.makijewski@zdm.waw.pl, 22-55-89-332). W sprawach niecierpiących
zwłoki proszę o kontakt z zastępcą. Na resztę wiadomości postaram się odpowiadać od dnia 9 sieprnia br.

Wydział Zrównoważonej Mobilności
tel. 22 55 89 334

Orange Polska
Hurt

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

ul. Chmielna 120

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

00-801 Warszawa

tel.: +48 503 011 470
Warszawa, 28 lipiec 2021

Numer pisma: 33497/TTISILU/P/2021/MZ
Temat: Warunki techniczne na przełożenie sieci OPL w związku z budową drogi dla rowerów wzdłuż
ul. Patriotów i ul. Lucerny w Warszawie.
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejącą podziemną i naziemną
siecią teletechniczną ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego
stan istniejący, opracować projekt i wykonać likwidację istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w
kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i
skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.
Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:
1.

2.
3.

Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji infrastrukturę teletechniczną będącą własnością OPL.
Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami);
W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą
ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni.
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom
ścigania .

4.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu
wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną
dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.
Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi

6.

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

7.

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń
teletechnicznych (sieci).
Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych
przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług,
Obsługa Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

8.

Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i
przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem
upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9.

Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać
do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.
Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawę prowadzi Michał Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych,
która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:

10.
11.

12.

•

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), która
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje infrastrukturę
telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających
bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana
powyżej firma.

13.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z
budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24
miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci
OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i
warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z
zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset
tysięcy złotych polskich.
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14.

Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania
infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru
końcowego,
cennik
oraz
wzór
wniosku
o
nadzór
właścicielski
wskazano
na
stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres:
Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta Centrum
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piękna 19b
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy
powiadomić z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:
Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

15.

16.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL należy spełnić wymóg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy
realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na
zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych.
Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17.

Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże:
•
•

•

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i
określi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do
zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego.
kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na
czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
poniższymi danymi:
1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowość
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urządzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia
3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS.
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora.
•

18.

Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie
protokół odbioru technicznego,
• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku
z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac
projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź
wystawienie nowych.

19.

Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do
warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych
zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki
techniczne zostały wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:
Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są
przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania
szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia
niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z poważaniem

Michał Zdziubany
Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
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Warszawa, dn. 07.07.2021 r.

KOM-PROJEKT S.C.
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Górczewska 222/8
01-460 Warszawa
wwa@komprojekt.eu
Dotyczy: wydania warunków technicznych na przebudowę oświetlenia związaną z budową
drogi dla rowerów wzdłuż ul. Patriotów i ul. Lucerny w Dzielnicy Wawer i Dzielnicy Praga Płd.
m. st. Warszawy.
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 30.06.2021 r. Zarząd Dróg Miejskich
informuje, iż w celu uzyskania uzgodnienia ww. dokumentacji, należy złożyć projekt
wykonawczy

zawierający

rozwiązania

techniczne

spełniające

wymagania

stawiane

urządzeniom oświetleniowym stosowanym w oświetleniu dróg i ulic w m. st. Warszawie,
będącym własnością oraz w eksploatacji Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Projekt musi
uwzględniać

zapisy

zawarte

w

specyfikacjach

technicznych

STO_ZDM_TOS_1

oraz STO_ZDM_TOS_2 aktualnych na dzień złożenia dokumentacji do uzgodnienia.
Na etapie rozwiązań koncepcyjnych projekt wykonawczy bezwzględnie należy
skonsultować w Wydziale Oświetlenia ZDM pod rygorem nie uzyskania uzgodnienia
projektu wykonawczego. Koncepcje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres
j.miernik@zdm.waw.pl i/lub j.szlufik@zdm.waw.pl.
Specyfikacja techniczna STO_ZDM_TOS_1, STO_ZDM_TOS_2 oraz inwentaryzacja
sieci są dostępne na stronie www.zdm.waw.pl (SPRAWY W ZDM → WYDAWANIE OPINII).

Renata Kuryłowicz
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Zarząd Dróg Miejskich
(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:
Robert Moraczewski tel. 22 55 89 201, r.moraczewski@zdm.waw.pl

Renata
Zofia
Kuryłowicz

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Zofia
Kuryłowicz
Data: 2021.07.07
14:55:39 +02'00'

