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Usługi projektowe w zakresie dróg, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,
kosztorysy inwestorskie
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT PRZEBUDOWY ul. RYDYGIERA
na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Stasiaka/Matysiakówny.
NUMERY EWIDECYJNE
DZIAŁEK NA KTÓRYCH
JEST USYTUOWANY OBIEKT

- obręb 7-03-04 - dz. ew. 49/1; 44; 29/3; 28/3;
- obręb 7-03-05 - dz. ew. 12; 10; 9/10; 11; 7/2
- obręb 7-03-06 - dz. ew. 2; 3; 1/12; 9; 10/3
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- Prezydent m. st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY

- Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

STADIUM

- Projekt budowlany

CZĘŚĆ OPRACOWANIA
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KATEGORIA OBIEKTU

STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – TOM III

- XXV

KODY PCV

- CPV- 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

ZESPÓŁ AUTORSKI DROGI

- techn. Janusz Preiss
nr. upr. St – 177/84
- inż. .Jan Chmiel
nr. upr. St – 309/78
- inż. Joanna Drążkiewicz

Warszawa, październik 2018 r.

PRoJEKT STAŁEJ oRGANlzAcJt RUGHU
po pŻebudowie ul. Rydygiera,
na odcinku ul. Pzasnyska . ul. MaĘsiakówny (ul. Stasiaka)

Warszawa,czenłiec/ wzesleń2018r.

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1. Cel i zakres opracowania
niniejszego projektu jest opracowanie organizacji ruchu po
przebudowieu|. Rydygiera, na odcinku od u!. Przasnyskiejdo u!. Matysiakówny
(ul.Stasiaka).
Celem

Opracowanieobejmuje:
- zmiany w organizacji ruchu (zmiany w geometriiulic oraz zmianyw oznakowaniu
pionowym,
poziomymi urządzeniaeh
bezpieczeństwa
ruchu).

2. Materiaty wyjściowe do opracowania
Projekt organizacji ruchu został opracowany na podstawie następujących
materiałówi przepisów:
- mapy sytuacyjno-wysokościowej
W skali 1 : 500
- pisma nr: PM-IO-OR.7226.414.2017.PJ9
z dnia 04.12.2017r.i opinii do projektu
budowlanegonr: 44312018z dnia 17.05.2018r.
wydanejpzez Prezydentm. st.
Warszawy
- inwentaryzaĄiurządzeńdrogowychi zagospodarowania
terenuw pasie drogowym

- Ustawa,,Prawoo ruchu drogowym''z dn. 20 czerwca 1997r.zpóŹn,zmianami
- Rozpoządzenia Ministrów lnfrastrukturyoraz Spraw Wewnętrznychi Administracji
-

z dnia31.o7'2002r.w sprawieznakówi sygnałów
drogowych
zpÓżn.zmianami
RozporządzeniaMinistra lnfrastruktury
z dnia 23 września2003r. w sprawie
szczegótov'rych
warunkówzarządzaniaruchemna drogachoraz wykonywanianadzoru
nad tym zarządzaniem
z poŹniejszymizmianami;

-

Rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury
z dnia 3 |ipca2003r.w sprawieszczegótovvych
warunków technicznych d|a znaków i sygnałÓw drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwaruchu drogowegoi warunkówich umieszczaniana drogachzpÓżn,
zmianami.
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3. opis stanu istniejącego
Ulica Rydygierazaliczonajest do kategoriidrog publicznych- droga gminna,
zarządcą ktorej jest Urząd Dzielnicy Żo|iboz m' st. Warszawy. Ul. Rydygiera,
w rozpatrywanymĘonie, posiada jezdnię asfaltową,szerokościokoło 10,00 m,
z chodnikiemusytuowanympo dwóch stronachu|icy.Ruch pojazdowdwukierunkowy,
Pzy ulicywystępuje|iczneparkowanie
a struktura
zróŻnicowana'
natężenie
ruchuśrednie,
pojazdów.
(u|.Stasiaka)zaliczonesą do kategorii
U|icaPzasnyska, ul.A. German,ul. Matysiakówny
dróg publicznych- drogi gminne, zaządcą której jest Urząd Dzie|nicyŻo|iborzm. st.
Warszawy.
około
Ul. Pzasnyska, w rozpatrywanym
Ęonie, posiadajezdnięasfaltową,szerokości
obustronnie(odcinekna zachód od u|. Rydygiera)
7,00 m, z chodnikiemusytuowanym
chodnikiem(odcinekna wschód od u|. Rydygiera).Ruch pojazdów
oraz jednostronnym
ruchuśrednie,
zróznicowana.
natężenie
a struktura
dwukierunkowy,
około
Ul. A. German,w rozpatrywanym
Ęonie, posiadajezdnięasfa|tową,szerokości
chodnikiem.Ruch pojazdówdwukierunkowy,natężenie
ruchu
7,00 m, z jednostronnym
zrÓżnicowana.
Średnie,a struktura
Ul. Matysiakówny(ul. Stasiaka),w rozpatrywanym
Ęonie, posiadajezdnię betonową,
Ruch pojazdÓwdwukierunkowy,
chodnikiem.
około.t0,00m, z jednostronnym
szerokości
zróżnicowana.
a struktura
ruchuśrednie,
natężenie
lstniejącąorganizację ruchu W rozpatrywanymrejonie u|ic przedstawionona
p|anie sytuacyjnym.
załączonym

4. Proiekt organizacji ruchu
Niniejszyprojektorganizacjiruchuopracowanona podstawieplsma nr: PM-IOOR.7226.414.2017.PJBz dnia 04.12.2017r.i opinii do projektubudowtanegonr:
44312018z dnia 17.o5.2018r.wydanĄ przez Prezydent m. st. Warszawy.
Projektprzewiduje:
-

pzebudowęu|. Rydygiera,na odc. u|. Pzasnyska - ul. Matysiakówny(u|.Stasiaka)
w dowiązaniudo istniejącegoprzekrojuul. Matysiakówny(u|. Stasiaka)oraz dróg
- ul. Rydygiera,ul.A. German,ul. Przasnyskiej;
poprzecznych
-2-

.

szerokoŚćprojektowanejjezdni
u|.Rydygierabędziewynosiła
6,50m - 6.75m;
wydzieleniejednostronnejściezkirowerowejszerokościod 2,5o m do 3,oo m,
obustronnych
chodników;

-

spowolnienieruchu kołowegopoprzez proj. wyspy kanalizująceruch kołowyoraz
poprzezproj.wyspoweprogizwa|niające;

-

dwukierunkowy
ruchpojazdów;

.

Wprowadzenie
oznakowaniapionowego,poziomegoi urządzeńbezpieczeństwaruchu,
porządkujących
ruchw obrębieprzebudowanej
ulicy.

Szczegotową projektowaną organizację ruchu
załączonych
p|anachsytuacyjnych_ rysuneknr 1.

przedstawiono na

5. Uzgodnienia
Wymaganeuzgodnienia
do projektu:
opinia Urzędu Dzielnicy Żo|iboz m. st. Warszawy - zarządcy u|. Rydygiera,
ul. Przasnyskiej,
ul.A. German,ul. Matysiakówny
(u!.Stasiaka);
-

opiniaPełnomocnika
Prezydentm. st.Warszawyds' komunikacji
rowerowej;
opiniaZaządu TranspońuMiejskiego-zarządcykomunikacji
miejskiej
zatwierdzenieUrzędu Miasta Stołecznego
Warszavyy- Biura PolitykiMobilności
i Transpońu_ zarządcyruchuna drogachpub|icznych
m. st. Warszawy.

Zatwierdzony projekt stanowi podstawę wykonania zmian W organizacji
ruchu.

6. Uwagi
Projektowaneznaki pionowe,poziome oraz urządzeniabezpieczeństwaruchu
powinnyspetniaćwarunkitechniczneoraz powinnybyó stosowanezgodniez warunkami

zawartymiw załącznikachnr 1 - 4 do rozpotzqdzeniaMinistralnfrastrukturyz dnia 3 tipca
2003r. W sprawie szczegÓłowych warunkÓw technicznych dla znakÓw i sygnałÓw
drogowychoraz urzqdzeńbezpieczeństwaruchu drogowegoiwarunkÓw ich umieszczania

na drogach(Dz' U. Nr 220 poz' 21 81 z dnia23 grudnia2003r.z póŹniejszymizmianami).
-3-
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UrządDzielnicyfo|
Wydział|
ul.

1st.Warszawy
dla Dzielnicy
6/8

01

W związkuz otrzymanymwnioskiemdotyczącymprzebudowyul. Rydygiera
informuję,Że zatvlierdzampowyższądokumentacjepod numeremPM/lo/2081/18.
Zwracam się tym samym z prośbąo pzygotowanie projektuorganizacjiruchu
z budżetupartycypacyjnego
dotyczącegooznakowaniadrogirowerowejrea|izowanej
W ciągu ul. Pzasnyskiej. Projekty na|eży wprowadzać jednocześniecelem
zachowania ciągłościdrogi rowerowej'W załączeniuprzesyłamkopię pisma
dokumentacji
w powyższejsprawie,wysłanegodo Państwa podczas zafulięrdzania
dla ul. Przasnyskiej.

Do wiadomości:
ToP Jacek Drążkiewicz
Ul. Złota64/66m' 15
00-821Warszawa

2.

Na|ezy vlyszarzyćuzbrojeniepodziemneze wzg|ęduna niską czyte|nośc
Przy dojazdach do przejazdów d|a rowerów stosować konsekwentnie promień 3 m;

3.

d|a pieszych
Zastosowaćwyniesienieprze|azdówd|a rowerów i przejść

l.

na ulicach poprzecznych;
4.

Przy drogach wewnętrznychzastosować 4 w|otdrogi d|a rowerów;

5'

Dwukierunkoweprzeiazdyd|a rowerów poszerzyćdo min. 3 m;
Na|eżyzastosować separator 0,8 m od krawężnikaprzy skośnychmiejscach, aby pojazdy nie zahaczały

6.

o chodnik.
7'

z uwzględnieniem
Na|eżyzastosowac następuiąceudogodnieniad|a osób niepełnosprawnych
następującychWytycznych:
1.

po|aoczekiwaniao wymiarach90 cm x 90 cm, którychośpowinnazna|dowaćsię na wysokoŚci

2.

drugich drzwi pojazdów autobusowych (6'00 m)' wykonane z Żó]rtychpłytgroszkowych;
krawędzi przystankowej'wykonane z
pasy ostrzegawcze o szerokości30-40 cm na catej długości
żÓltych płytgroszkowych;

3.

pasy prowadzące o szerokości30 cm, wykonane zbiaŁych plyt rowkowych;

4.

po|a uwagi o wymiarach 60 cm x 60 cm, wykonane zŻołtychpM groszkowych, stosowane w
miejscach skrzyżowaniapasów prowadzących |ub w przypadku zmiany kierunku pasa prowadzącegoi

5.

|ub równoważne)o wys. 16 cm z pasem
krawężnikiperonoweprowadzące(typu,,Kasse|''
30 cm'
antypoś|izgowym

8.

na|eżyuzgodnićp
Projektudogodnieńd|a osób z niepełnosprawnościami
Zarządu Dróg Mie|skich.
Mobilności
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