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Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruchu dla budowy
drogi dla rowerów po wschodniej stronie al. Jana Pawła II,
na odc. ul. Świętokrzyska – al. Solidarności

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest oznakowanie projektowanej drogi dla rowerów,
przebiegającej po wschodniej stronie al. Jana Pawła II, na odcinku od al. Solidarności
do ul. Świętokrzyskiej.
Projekt wykonywany jest na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Projekt stałej organizacji ruchu wykonano w oparciu o następujące akty prawne:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2004roku „W sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarządzaniem” ( Dz. U. nr 177 poz. 1729 )
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku „W sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach” ( Dz. U. 220 poz. 2181 , załączniki 1 , 2 , 3 i 4)
- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 roku, Dz. U. Nr 98
poz. 602 z dnia 19.08.1997r. z późniejszymi zmianami.
3. STAN ISTNIEJĄCY
Aleja Jana Pawła II jest drogą powiatową, zarządzaną przez Zarząd Dróg Miejskich.
Posiada dwie jezdnie o nawierzchni bitumicznej, z pasem dzielącym, w którym
przebiega torowisko tramwajowe. Po obydwu stronach jezdni przebiegają chodniki, w
większości oddzielone od jezdni pasami zieleni.
Po zachodniej stronie jezdni przebiega dwukierunkowa droga dla rowerów, o
nawierzchni bitumicznej.
Wykonane i oznakowane są wszystkie przejazdy dla rowerów przez skrzyżowania
al. Jana Pawła II z ulicami poprzecznymi, które posiadają sygnalizację świetlną, tzn. z
ulicami: Elektoralną, Plac Mirowski i Grzybowską.
Al. Jana Pawła II znajduje się w strefie płatnego parkowania.

4. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Projektowana dwukierunkowa droga dla rowerów będzie przebiegała po wschodniej
stronie al. Jana Pawła II, na odcinku od al. Solidarności do ul. Świętokrzyskiej.
Zlokalizowana została w odległości od 3m do 10m od krawędzi jezdni al. Jana Pawła.
Szerokość projektowanej drogi dla rowerów wynosi 2,5m. Tylko w rejonie wyjścia ze
stacji metra Świętokrzyska droga dla rowerów ma szerokość 2,0m, ze względu na małą
odległość między zabudową, a wyjściem ze stacji metra.
Na odcinku między skrzyżowaniami z al. Solidarności i ul. Elektoralną oraz na
wysokości posesji nr 26, wyznaczone zostały na chodniku, miejsca parkingowe
równoległe do jezdni.
Na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami: Świętokrzyską i Twardą, wschodnia
jezdnia al. Jana Pawła II została zawężona o 3,0m, a w miejscu likwidowanego pasa
ruchu zostanie wybudowany chodnik.
Zaprojektowany został jednokierunkowy odcinek drogi dla rowerów po południowej
stronie ul. Elektoralnej, łączący projektowaną drogę dla rowerów w ciągu al. Jana
Pawła II z odcinkiem ul. Elektoralnej, na którym dopuszczony jest kontra ruch
rowerowy.
Szczegóły rozwiązań geometrycznych oraz oznakowania pionowego i poziomego
przedstawiono na załączonych planach sytuacyjnych – rysunki nr 1, 2 i 3.
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Należy stosować słupki U-12c typu „syrenka” współczesna (symbolem syrenki do
chodnika). Na przejściach dla pieszych główki słupków malowane na kolor żółty.
Na drodze dla rowerów stosować słupki elastyczne typu „syrenka” z elementami
odblaskowymi, w gniazdach demontowalnych typu RS.
Projekt posiada następujące uzgodnienia i opinie:
1. opinia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji – wpis na
rysunkach
2. opinia Zarządu Dróg Miejskich – pismo i wpis na rysunkach
3. opinia Zarządu Terenów Publicznych dla rozwiązań w pasie drogowym ulicy
Elektoralnej – wpis na rysunku
4. zatwierdzenie do realizacji przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu –
nr PM/IO/2312/18.

