Inwestycja:

Projekt pasów rowerowych w ciągu ulic
Bonifraterska (od ul. Międzyparkowej) –
pl. Krasińskich – Miodowa
(do skrzyżowania z ul. Senatorską)
ETAP I

Stadium:

Projekt stałej organizacji ruchu

Część:

Plan sytuacyjny z organizacją ruchu

Egzemplarz:

z3

Inwestor:

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

Biuro projektów:

Polska Inżynieria sp. z o.o.,
02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19

Zespół projektowy

Imię i nazwisko

Opracowujący:

mgr inż. Piotr Franke

Nr uprawnień

Warszawa, lipiec 2014

Branża

Podpis

drogi .........................

Spis treści:
Nr
strony
1

Strona tytułowa
Spis treści

2

Część opisowa

3

Opis techniczny

3

1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

4

2. Opis stanu istniejącego

5

3. Opis stanu projektowanego

5

4. Zalecenia dla Wykonawcy

6

Część rysunkowa

skala

8

Rys. 1 Plan orientacyjny

1:10 000

9

Rys. 2. Plan sytuacyjny z organizacją ruchu

1:500

10

Opinie i uzgodnienia

11

1. Opinia Zarządu Dróg Miejskich

12

2. Opinia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

14

3. Opinia Zarządu Transportu Miejskiego

15

4. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu
M. St. Warszawy

16

Część opisowa

Inwestycja:

Projekt pasów rowerowych w ciągu ulic Bonifraterska
(od ul. Międzyparkowej) – pl. Krasińskich – Miodowa
(do skrzyżowania z ul. Senatorską)
ETAP I
Opis techniczny

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego - Miasta st. Warszawy.
Podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 1.03.2013 w trybie Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora
Transportu Miejskiego z dnia 5 marca 2010 roku.

1.2. Opis opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt Projekt pasów rowerowych w ciągu ulic Bonifraterska
(od ul. Międzyparkowej) – pl. Krasińskich – Miodowa (do skrzyżowania z ul. Senatorską).
Długość projektowanego odcinka wynosi około 2700 m. Projekt przewiduje wyznaczenie
obustronnych, jednokierunkowych pasów rowerowych oraz korektę geometrii jezdni.
Etap I obejmie wykonanie pasów rowerowych w ulicy Miodowej na odcinku od ulicy L. Schillera do ulicy
Senatorskiej.
1.2. 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.
Ulica Miodowa objęta projektem (klasy Z) zlokalizowana jest w Warszawie w północnej części
dzielnicy Śródmieście. Obecnie ulica posiada jezdnię o szerokości ok. 10 m oraz obustronne chodniki o
szerokości od ok. 2 m, miejscami do 5,5 m. Jest również wyposażona w oświetlenie uliczne. Ulicą
prowadzona jest autobusowa komunikacja zbiorowa obsługująca ciąg ulic Krakowskie Przedmieście –
Nowy Świat.

2.2 Zagospodarowanie terenu
Przy ulicy Miodowej zlokalizowane są budynki mieszkalne z lokalami usługowymi i biurowymi, jak
również m. in. Akademia Teatralna, siedziba Ministerstwa Zdrowia, Kurii Metropolitalnej, czy Pałac
Biskupów Krakowskich.
2.3. Istniejąca organizacja ruchu.
Na jezdni obecnie wyznaczono po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Miejsca postojowe
zlokalizowano na chodnikach po obu stronach jezdni.
Ulica Miodowa ma skrzyżowania z ulicami L. Schillera (początek odcinka), Kapitulną, Kapucyńską,
Senatorską (koniec odcinka).
W sygnalizację świetlną wyposażone są następujące skrzyżowania:
- Miodowa – Kapitulna
- Miodowa – Senatorska
Na odcinku objętym projektem wyznaczono dwa przystanki autobusowe: w kierunku północnym za
skrzyżowaniem z ulica Kapitulną, zaś w kierunku południowym za skrzyżowaniem z ulicą Kapucyńską.

3. Opis stanu projektowanego
Na odcinku ulicy Miodowej projektuje się wyznaczenie obustronnych, jednokierunkowych pasów
rowerowych o szerokości 1,5 m.
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, przewiduje się zachowanie istniejących miejsc
postojowych, przy czym wszystkie stanowiska zaprojektowano równolegle do osi jezdni. Dodatkowo, w
celu poprawy bezpieczeństwa, projektuje się odsunięcie pasów rowerowych od miejsc postojowych
poprzez zastosowanie dodatkowej linii przerywanej P-7a, między pasami rowerowymi, a miejscami
postojowymi, tworzącej „pas buforowy” o szerokości do 0,5 m.

3.1. Ulica Miodowa (Długa – Kapitulna)
Wprowadzenie pasów rowerowych uzyskuje się poprzez zmniejszenie szerokości pasów ruchu do
3,20 – 3,50 m. Zachowano istniejące miejsca postojowe wzdłuż ulicy Miodowej. Wszystkie zlokalizowane
są na chodnikach. W celu poprawy bezpieczeństwa, projektuje się dodatkową linię przerywaną P-7a
tworzącą na jezdni „pas buforowy” o szerokości 0,5 m oddzielający miejsca postojowe od pasów
rowerowych.
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niepełnosprawnych na wysokości przystanku autobusowego „Kapitulna 02”. Projektuje się przesunięcie
słupka przystankowego o ok. 9 m w kierunku północnym oraz likwidację części słupków blokujących.
3.2. Ulica Miodowa (Kapitulna – Senatorska)
Na skrzyżowaniu z Kapucyńską przewiduje się likwidację wydzielonego pasa do skrętu w lewo z
ulicy Miodowej. Ponadto projektuje się połączenie kontrapasa rowerowego w ul. Kapucyńskiej z pasami
rowerowymi w ulicy Miodowej. Zgodnie z opinią Zarządu Transportu Miejskiego przewiduje się wydłużenie
obszaru przystanku (oznaczenie linią P-17) „Kapitulna 01” do długości 40 m.

4. Zalecenia dla Wykonawcy
1. Odbiór techniczny oznakowania nastąpi wyłącznie na podstawie przekazanego do ZTOR ZDM przez
Wykonawcę projektu organizacji ruchu z oryginalną pieczęcią zatwierdzenia Inżyniera Ruchu
m. st. Warszawy.
2. Dopuszcza się mocowanie jednego znaku do sygnalizatora.
3. Sposób mocowania znaku do sygnalizatora wykonawca robót musi uzgodnić z Wydziałem Sygnalizacji
ZDM. Wydział Sygnalizacji decyduje o rodzaju użytej konstrukcji i sposobie mocowania znaku.
4. W przypadku lokalizacji więcej niż jednego znaku należy mocować go do sztycy obok sygnalizatora.
5. Należy stosować sztyce do znaków pionowych o średnicy co najmniej 2 cale i ściankach grubości
minimum 2,9 mm.
6. Nie należy lokalizować na jednej sztycy więcej niż dwóch znaków, z wyłączeniem tabliczek z grupy
znaków T.
7. Znaki pionowe projektowane i istniejące typu D-1, D-6, A-7, B-2, B-20, zaznaczone w projekcie do
przestawienia, w przypadku zastosowania folii I-generacji lub zniszczone należy wymienić na znaki z folią
II generacji i spełniające wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.03 r.
(Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych...) na wszystkich kategoriach dróg.
Pozostałe zniszczone oraz wyblakłe istniejące znaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (wygrodzenia)
należy wymienić w zakresie projektu na nowe.
8. Należy powiadamiać telefonicznie Wydział Organizacji Ruchu Drogowego 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.
9. Należy stosować słupki „Syrenka historyczna”:
- wygradzający typu „Syrenka historyczna” 110 cm,
- blokujący typu „Syrenka historyczna” 80 cm.
10. Technologię wykonania oznakowania poziomego należy uzgodnić z Wydziałem Dróg ZDM.
11. Technologię usunięcia oznakowania poziomego należy uzgodnić z Wydziałem Dróg ZDM.
12. Projektowane znaki drogowe pionowe muszą odpowiadać warunkom technicznym określonym
w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.03 r. (Szczegółowe warunki techniczne dla
znaków i sygnałów drogowych...), posiadać aktualną aprobatę IBDiM i deklarację zgodności wydaną przez
producenta znaku / urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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