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I. Część opisowa

Inwestycja:

Projekt stałej organizacji ruchu
na ulicy Koszykowej w Warszawie na odc. od
ul. Plac Starynkiewicza do al. Niepodległości
Wyznaczenie pasów rowerowych
Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego - Miasta st. Warszawy.
1.2. Opis obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stałej organizacji ruchu w celu wyznaczenia pasów
rowerowych na ul. Koszykowej w Warszawie na odcinku od ul. Plac Starynkiewicza do al. Niepodległości.
Projektowana organizacja ruchu obejmuje odcinek o długości około 600 m. Projekt przewiduje
wyznaczenie obustronnych, jednokierunkowych pasów rowerowych, a tym samym zawężeniu przekroju
jezdni przeznaczonego dla pojazdów samochodowych do 6,5 metra. Pas rowerowy po południowej stronie
ul. Koszykowej rozpoczęto za skrzyżowaniem z ul. Lindleya i zakończono przed przystankiem
autobusowym z zachowaniem 2 pasów ruchu dla samochodów na wlocie przed skrzyżowaniem z
al. Niepodległości. Wykonanie południowego pasa rowerowego wymagało również likwidacji pasa ruchu do
skrętu w prawo w ul. Krzywickiego. Miejsca parkingowe wzdłuż jezdni zostały zachowane, a pasy
rowerowe zostały od nich odsunięte na odległość 0,5 m. Pas rowerowy po stronie północnej ul. Koszykowej
rozpoczęto za skrzyżowaniem z al. Niepodległości, a zakończono poprzez dowiązanie do istniejącego pasa
rowerowego przy ul. Plac Starynkiewicza.
1.3. Materiały wyjściowe:
Materiałami wyjściowymi przy projektowaniu są:


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.
1999 nr 43 poz. 430),



Zarządzenie Nr 3618/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009 r.,



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Opis stanu istniejącego
2.1. Lokalizacja i charakterystyka ulicy.
Odcinek ulicy Koszykowej objęty projektem (klasy Z) zlokalizowany jest w Warszawie w Dzielnicy
Śródmieście i łączy aleje Niepodległości z ulicą Raszyńską. Obecnie ulica posiada jezdnię o szerokości ok.
10 m oraz obustronne chodniki o szerokości ok. 3 m. Jest również wyposażona w oświetlenie uliczne. Ulicą
prowadzona jest autobusowa komunikacja zbiorowa.
2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Projektowany odcinek ulicy zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym. Wzdłuż ulicy po
południowej stronie znajdują się Filtry Warszawskie. W zachodniej części ulicy, po północnej stronie,
zlokalizowane są Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz Niepubliczna Wyższa Szkoła Technik
Komputerowych, w części centralnej odcinka - Skwer Alfonsa Grotowskiego, natomiast w części
wschodniej zlokalizowane są kamienice mieszkalne.
2.3. Istniejąca organizacja ruchu.
Na jezdni wyznaczone są obecnie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Pasy rozdzielone
są linią przerywaną P-1b, a w obrębie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych - linią P-4. Na odcinku ulicy
Koszykowej od al. Niepodległości do ul. Krzywickiego po północnej stronie obowiązuje zakaz zatrzymania i
postoju wyznaczony przy pomocy znaku B-36, a po południowej stronie zlokalizowane są miejsca
parkingowe równoległe wzdłuż jezdni na chodniku. Na odcinku od ul. Krzywickiego do ul. Lindleya miejsca
parkingowe zlokalizowane są po północnej stronie. Przejścia dla pieszych wyznaczono na wlotach
skrzyżowań z al. Niepodległości, ulicami: Krzywickiego oraz Lindleya.
Skrzyżowania z al. Niepodległości, ul. Krzywickiego oraz ul. Lindleya wyposażone są w
sygnalizację świetlną.
Na odcinku ulicy Koszykowej objętym opracowaniem zlokalizowane są dwa przystanki autobusowe
bez zatok, w tym jedno z wyznaczonym miejscem zatrzymania linią P-17.

3. Projektowana organizacja ruchu.
Pasy rowerowe wyposażono w oznakowanie pionowe oraz poziome.
Projektowane pasy rowerowe oznakowano tablicami F-19 na początku pasa oraz za każdym
skrzyżowaniem w ciągu. Krawędzie pasów rowerowych oznakowano oznakowaniem poziomym P-2b, a w
rejonie zjazdów i przystanków autobusowych P-1e oraz w rejonie miejsc parkingowych P-7a. Ponadto pas
rowerowy oznakowano na początku i powtarzanym co 50 m, a także przy wszystkich zjazdach znakiem P23 „rower”. W miejscach szczególnie niebezpiecznych droga rowerowa została dodatkowo wyznaczona
przy pomocy czerwonego koloru nawierzchni.

Wyspa kanalizująca ruch na wschodnim wlocie skrzyżowania ulic: Koszykowa, Krzywickiego
została zlikwidowana i zastąpiona linią segregacyjną P-4 oraz P-1b. Dodatkowy pas ruchu dla pojazdów
skręcających w prawo z ul. Koszykowej w ul. Krzywickiego także został zlikwidowany.
Pasy ruchu dla pojazdów samochodowych zostały wyznaczone za pomocą linii segregacyjnych: P4, P-1b oraz P-3b.
Szczegóły dotyczące organizacji ruchu zostały przedstawione na rys. nr 2.
Cześć programowo – ruchowa dotycząca sygnalizacji świetlnej znajduje się w odrębnym
opracowaniu.

4. Zalecenia dla Wykonawcy przy realizacji projektu w terenie.
a) tarcze znaków średniej wielkości,
b) dopuszcza się mocowanie jednego znaku do sygnalizatora, w przypadku lokalizacji więcej niż jednego
znaku na sygnalizatorze należy go mocować na sztycy obok sygnalizatora,
c) tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej (grub. blachy – 1,50 mm) lub aluminiowej (2,0 mm),
tłoczone,
d) zagięcie - ramka - zewnętrzne o szerokości 14-16 mm,
e) folia odblaskowa II generacji (High Intensity Grade, typ 2),
f)

znaki na słupach stalowych ocynkowanych, średnica słupków 60 mm, grubość ścianek min. 2,9 mm,

g) należy powiadomić telefonicznie Wydział Organizacji Ruchu (ZTOR) ZDM o terminie przystąpienia do
realizacji oznakowania pionowego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
drogowego. W przypadku braku takiego powiadomienia ZDM ZTOR może sprawdzić przy udziale
Wykonawcy oznakowania sposób posadowienia znaku w podłożu,
h) oznakowanie poziome oraz malowanie przejazdu rowerowego na kolor czerwony należy wykonać jako
grubowarstwowe lub cienkowarstwowe zgodnie z uzgodnieniem z Wydziałem Dróg ZDM.
i)

projektowane znaki drogowe pionowe muszą odpowiadać warunkom technicznym określonym w
załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r (Szczegółowe warunki
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych...), posiadać aktualną aprobatę IBDiM i deklarację
zgodności wydaną przez producenta znaku / urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

j)

odbiór techniczny oznakowania nastąpi wyłącznie na podstawie przekazanego do ZTOR ZDM przez
Wykonawcę projektu organizacji ruchu z oryginalną pieczęcią zatwierdzenia IR.

k) należy zabezpieczyć wszystkie elementy MSI znajdujące się w obszarze prac.
l)

w przypadku zbliżenia/kolizji z elementami MSI prace należy wykonywać ręcznie.

m) roboty należy zakończyć protokołem odbioru.
n) usuwanie istniejącego oznakowania poziomego należy wykonać tak aby jak najmniej uszkodzić
nawierzchnię. Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania przez mikrofrezowanie. Środki
zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. Usuwanie

oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy
czarnej lub naklejenie czarnych taśm maskujących. Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania
należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. Nie dopuszcza się pozostawienia
jednocześnie oznakwania do usunięcia oraz oznakowania projektowanego,
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