PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
w związku z projektem budowy
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Drewny - Przyczółkowej

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich

Warszawa, lipiec 2018r.

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1. Cel i zakres opracowania
Celem
ruchu

po

niniejszego
wybudowaniu

opracowania
sygnalizacji

jest

opracowanie zmian w stałej organizacji

świetlnej

na

skrzyżowaniu

ulicy

Drewny

z ul. Przyczółkową.

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich

2. Materiały wyjściowe do opracowania
Projekt organizacji ruchu został opracowany na podstawie następujących
materiałów i przepisów:
- umowy z Inwestorem
- mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500
- inwentaryzacji urządzeń drogowych i zagospodarowania terenu w pasie
drogowym
- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20 czerwca 1997r. z późn. zmianami
- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych

i Administracji

z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z późn. zmianami
-

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z dnia
24.03.2017r., Poz. 784)

-

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z późn.
zmianami.

3.

Opis stanu istniejącego
Rozpatrywany teren obejmuje ul. Drewny i ul. Przyczółkową, w rejonie

skrzyżowania tych ulic, na terenie m. st. Warszawy.
Ulica Drewny zaliczona jest do kategorii dróg
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wojewódzkich na

terenie m. st.

Warszawy, której zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich.
Ul. Drewny, w rozpatrywanym rejonie, posiada dwie jezdnie jednokierunkowe, oddzielone
pas zieleni, o nawierzchni asfaltowej, szerokości około 8,00 m (w rejonie skrzyżowania
o szerokości 10,00 - 11,00 m), bez chodników (fragmenty istn. chodnika przy dojściu do
przejścia dla pieszych od ul. Przyczółkowej). Po stronie zachodniej znajduje się jezdnia
lokalna do obsługi istn. pól z dopuszczeniem po niej ruchu pieszego i rowerowego. Ruch
pojazdów odbywa się w jednym kierunku (na każdej z jezdni), natężenie ruchu kołowego
duże, a struktura różnorodna.
Ulica Przyczółkowa,
powiatowych na

na omawianym odcinku, zaliczona jest do

kategorii

dróg

terenie m. st. Warszawy, której zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich.

Ul. Przyczółkowa, w rozpatrywanym rejonie, posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej,
szerokości 7,00 m, z dwustronnymi chodnikami (w rejonie skrzyżowania z ul. Drewny
chodnik jednostronny) i jednostronną ścieżką rowerową.

Ruch pojazdów odbywa się

dwukierunkowo, natężenie ruchu kołowego średnie, a struktura różnorodna.
Istniejącą

organizację

ruchu,

w

rozpatrywanym

rejonie

ul.

Drewny

i ul. Przyczółkowej, przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym.

4. Projekt organizacji ruchu
Projekt

przewiduje zmiany w organizacji ruchu w pasie drogowym ul. Drewny

i ul. Przyczółkowej (w rejonie skrzyżowania tych ulic) w związku z projektem budowy
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Drewny - Przyczółkowa.
W projekcie przewidziano:
-

zmiany w geometrii ulic w rejonie skrzyżowania ul. Drewny z ul. Przyczółkową wraz
z rozmieszczeniem proj. urządzeń sygnalizacji świetlnej;

-

zmiany w oznakowaniu pionowym, oznakowaniu poziomym i w urządzeniach
bezpieczeństwa ruchu drogowego w dostosowaniu do projektowanych zmian
w geometrii ulic.
Szczegółowe projektowane zmiany w organizacji ruchu przedstawiono na załączonych

planach sytuacyjnych – rysunek nr 1.

5. Uzgodnienia
Wymagane uzgodnienia do projektu:
-

opinia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
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-

opinia Zarządu Dróg Miejskich – zarządcy ul. Drewny, ul. Przyczółkowej i Inwestora

-

zatwierdzenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - BPMiT – zarządcy ruchu na
drogach publicznych m. st. Warszawy.
Zatwierdzony projekt stanowi podstawę wykonania zmian w organizacji ruchu.

6. Uwagi
Projektowane znaki pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu
powinny spełniać warunki techniczne oraz powinny być stosowane zgodnie z warunkami
zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. 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. 21 81 z dnia 23 grudnia 2003r. z późn. zmianami).
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