Nr ESOG|: 520
Znak Signumii:
Nazwa projektu:Oznakowanie niebezpiecznego zjazdu z Powstaic6w Slqskich na parking przy

Plrenejskiej

Karta oceny merytorycznej proiektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
TarzEd Dr6g Miejskich, Wydzial Z16wnowa20nej Mobilnosci

lnformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepls6w prawa powszechnie obowiazujacego, wtym akt6w prawa
mlejscowego

-

spelniono

Uwagi:

2.

Projekt miesci siq w zakresie zadai wlasnych m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programujacymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie sq

aktami prawa miejscowego. Nie iest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletniq
PrognozE Finansowq dla zamieszczonych w nlej przedsiqwziq6 - spelniono
Uwagi:

5.

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich, w tym praw autorskich i praw zaleinych:

a. projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
b. do projektu zostala dolqczona zgoda autora na wykorzystanie utworu (jezelijest
wymagana)

-

nie dotyczy

Uwagi:

6.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

7.

M.st. Warszawa posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomosciq, na kt6rej projekt bedzie
realizowany

-

spelniono

\

Uwagi:
Projekt jest moiliwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji. Realizacja

projektu nie koliduje z realizowanymi przedsiewziQciaml m.st. Warszawy

-

nie spelniono

Uwagi: 1. Opinia organu zarzqdzajqcego ruchem (Biuro ZarzEdzania Ruchem Drogowym Urzqdu
m.st. Warszawy): a. Ulica Powstaic6w SlEskich jest droga kategorii G wobec czego zgodnie

z

przepisami nie mo2liwosci stosowania prog5w zwalniajqcych. b. Tut. Biuro nie przychyla siq do
propozycji wyznaczenia pas6w do skrqtu za pomoca oznakowania poziomego na istniejacych
pasach ruchu. Obsluga zjazdu w drogq senrvisowq odbywa siq na zasadach og6lnych. W ocenie

Biura oznakowanie poziome nie wplynie znaczEco na poprawq bezpieczeistwa. Wyznaczenie
pas6w do skrQtu na istniejqcych pasach w rejonie zjazdu spowoduje konieczno66 zmiany pasa
ruchu przez wszystkie pojazdy jadace ul. Powstaic6w Slqskich co wplynie na pogorszenie

warunk6w bezpieczefstwa. Brak danych ruchowych (nate2enia oraz struktury kierunkowej)

uniemoiliwia ocenq zasadnoSci wyznaczenia pas6w do skret6w. c. W przypadku potwierdzenia
wystqpowania nlebezpiecznych zdarzeri drogowych nale2y rozwaiyi zaproponowane w
poprzedniej opinll wprowadzenie zakazu skrqtu w lewo oraz nakazu wyjazdu w prawo z drogi

serwisowej. d. FunkcjonujEca obecnie obsluga wszystkich relacji na ww. skrzy2owaniu przy
czteropasowej jezdni ul. Powstaic6w Slqskich oraz koniecznoSci przecinania 2 i 3 pas6w ruchu
podczas manewr6w skrqtu, przy obecnych nate2eniach ruchu powoduje, 2e ww. manewry sq

niebezpieczne. Dodatkowe oznakowanie poziome nie wplynie na poprawq bezpieczeistwa ruchu

w omawianym miejscu. e. Odno6nie propozycji zastosowania znaku D-18 ze strzalkA informujq,
takie znaki stosuje

siQ do

ie

zjeidzie do obiektu (zbudowanego poza drogq), kt5rego nie stanowiE

miejsca postojowe zlokalizowane wzdlui drogi serwisowej. f. W zakresie zmian w sygnalizacji

\\

5wietlnej: g. Dla skrzy2owania Powstaric6w Slqskich - przejazd tramwajowy w rejonie ul.
Radiowej.

w dniu !2.Ol.Zozlt. zatwierdzony zostal nowy projekt sygnalizacji 6wietlnej nr

PMllSl2/21. Obecnie oczekuje siq na jego wdro2enie w terenie. Projekt ten przewiduje zmianq
sygnalizator6w dla pojazd6w

z

dwukomorowych na sygnalizatory trzykomorowe. h. Na

skrzy2owaniu Powstafc6w Slaskich - Wroclawska wdro2one sa rozwiAzania uprzywilejowujqce
komunikacjq tramwajowq poprzez nadawanie priorytetu dla transportu szynowego. W zwiqzku

powyiszym czas oczeklwania na sygnal zezwalajqcy dla relacji kolizyjnych

z

z

tramwajem jest

zmienny izaleZny od zgloszei pojazd6w szynowych w rejonie skrzyZowania. 2. W ocenie
Wydziatu OSwietlenia ZDM obecne oSwietlenie jest wystarczajqce, a wyjeZd2ajace pojazdy sq
widoczne. Obecnie na terenie calej Warszawy prowadzona jest wymiana opraw oSwietleniowych
na LED (r6wnie2 w tej lokalizacji). Poprawi

to na pewno oiwietlenie tego miejsca. 3. Opinia

Zarzqdu Zielenl m.st. Warszawy: "W zakresie obsadzenia barierek dla ruchu pieszego pnqczem

(bluszczem)

-

opinia negatywna. Przy barierkach ustawionych przy jedni nie powinno siq sadzii

pnqczy ze wzglqdu na: a. Nieodpowiednie warunki siedliskowe (pelne naslonecznienie, zasolenie
gleby) - bluszcz nie jest odpowiednim gatunkiem. b. Problemy z utrzymaniem skrajni. Bardziej

odporny winobluszcz jest

z

kolei roSlinE o du2ych rozmiarach, ekspansywnE, co bqdzie

generowalo problem z utrzymaniem skrajni i widocznoSci. Wprowadzanie pnaczy jest
uzasadnione przy wyiszych podporach (typu ekrany akustyczne)."

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq na istniejqcE w tej lokalizacji Infrastrukturq
spelniono
Uwagi:

4,(

-

10. Dostqpne na rynku technologie um02liwiajq realizacjq projektu

-

spelniono

Uwagi:
11.. Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej

-

spelniono

Uwagi:

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu

sE

wymagane decyzle administracyjne, pozwolenia,

zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest mo2liwe i pozwoli
zrealizowad projekt w trakcie roku budietowego

-

nie spelniono

Uwagi: Ze wzglqdu na negatywnE opiniq organu zarzqdzajqcego ruchem nie jest moiliwe
uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dla proponowanych rozwiqza6.

13. Projekt jest mo2liwy do zrealizowania w trakcie jednego roku bud2etowego - spelniono
Uwagl:

L4. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etap6w realizacji zadania w latach kolejnych

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkaicy Warszawy moga korzystai z projektu nieodplatnie

-

spelniono

Uwagi:

15. W przypadku projekt6w infrastru ktu
lub urzqdzeri

-

ra

lnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzetu

minimalna dostepno66 projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiqdzy godz. 6:0V22:OO, z uwzglednieniem soboty lub niedzieli

-

spelniono

Uwagi:

17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczecia i zakofczenia oraz
kryteria naboru

-

nie dotyczy

Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowanla graficznego projekt6w
realizowanych w ramach bud2etu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)

19. Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu warto6ci pojedynczego projektu

-

Uwagi: Projekt zweryfikowany neBatywnie.

Dodatkowe lnformacje:

\

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwogci dokonania zmian: 26-O4-2OZL

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacjq o powodach oceny negatywnej

Zgoda (pisemna lub elektroniczna) proiektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania

informacji

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spolecznoSci lokalnej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
1. Opinia organu zarzqdzajqcego ruchem (Biuro Zarzqdzania Ruchem Drogowym Urzedu m.st.

Warszawy): a. Ulica Powstaic6w SlQskich jest drogQ kategorii G wobec czego zgodnie

z

przepisami nie moiliwoSci stosowania prog6w zwalniajqcych. b. Tut. Biuro nie przychyla

siQ

do

propozycji wyznaczenla pas6w do skretu za pomocq oznakowania poziomego na lstniejAcych
pasach ruchu. Obsluga zjazdu w drogq serwisowq odbywa siq na zasadach og6lnych. W ocenle
Biura oznakowanie poziome nie wptynie znaczaco na poprawe bezpieczeistwa. Wyznaczenie

pas6w do skrQtu na istniejqcych pasach w rejonie zjazdu spowoduje koniecznoSd zmiany pasa

ruchu przez wszystkie pojazdy jadace ul. Powstafic6w Slqskich co wptynie na pogorszenie
warunk6w bezpiecze6stwa. Brak danych ruchowych (natQ2enia oraz struktury kierunkowej)
uniemo2liwia ocenq zasadnoSci wyznaczenia pas6w do skret6w. c. W przypadku potwierdzenia
wystqpowania niebezpiecznych zdarzef drogowych nale2y rozwa2yd zaproponowane w

/L\

poprzedniej opinii wprowadzenie zakazu skrqtu w lewo oraz nakazu wyjazdu w prawo

z

drogi

serwisowej. d. Funkcjonujqca obecnie obsluga wszystkich relacji na ww. skrzyiowaniu przy
czteropasowej jezdni ul. Powstafc6w SlEskich oraz koniecznoici przecinania 2 i 3 pas6w ruchu
podczas manewr6w skretu, przy obecnych natqzeniach ruchu powoduje, 2e ww. manewry

sE

niebezpleczne. Dodatkowe oznakowanie poziome nie wplynie na poprawq bezpieczeistwa ruchu

w omawianym miejscu. e. Odnoinie propozycji zastosowania znaku D-18 ze strzalkq informujq,2e
takie znaki stosuje siq do zjeidzie do obiektu (zbudowanego poza drogE), kt6rego nie stanowiq
miejsca postojowe zlokalizowane wzdlui drogi serwisowej. f. W zakresie zmian w sygnalizacji
Swietlnej: g. Dla skrzyiowania Powstaic6w Slqskich - przejazd tramwajowy w rejonie ul.
Radiowej. W dniu 12.01.2021r. zatwierdzony zostal nowy projekt sygnalizacji Swietlnej nr
PM/lS/2127. Obecnie oczekuje siq na jego wdroienie w terenie. Projekt ten przewiduje zmiane

sygnallzator6w dla pojazd6w

z

dwukomorowych na sygnalizatory trzykomorowe. h. Na

skrzy2owaniu Powstaric6w Slqskich - Wroclawska wdroione sq rozwiqzania uprzywilejowujace
komunikacjq tramwajowq poprzez nadawanie priorytetu dla transportu szynowego. W zwiqzku

powyiszym czas oczekiwania na sygnal zezwalalqcy dla relacji kolizyjnych

z

z

tramwajem jest

zmienny i zale2ny od zgloszed pojazd6w szynowych w rejonie skrzy2owania. 2. W ocenie
Wydzialu O6wietlenia ZDM obecne oSwietlenie jest wystarczajace, a wyje2d2ajqce pojazdy sq
widoczne. Obecnie na terenie calej Warszawy prowadzona jest wymiana opraw oswietleniowych
na LED (r6wniei w tej lokalizacji). Poprawi to na pewno oswietlenie tego miejsca. 3. Opinia

Zarzqdu Zieleni m.st. Warszawy: "W zakresie obsadzenia barierek dla ruchu pieszego pnaczem

(bluszczem)

-

opinia negatywna. Przy barierkach ustawionych przy jedni nie powinno sie sadzii

N.

pnqczy ze wzglqdu na: a. Nieodpowiednie warunki siedliskowe (pelne naslonecznienie, zasolenie
gleby) - bluszcz nie jest odpowiednim Batunkiem. b. Problemy z utrzymaniem skrajni. Bardziej

odporny winobluszcz jest z kolei roilinq o du2ych rozmiarach, ekspansywnq, co bqdzie
generowalo problem

z

utrzymaniem skrajni i wldocznoscl. Wprowadzanle pnEczy jest

uzasadnione przy wyiszych podporach (typu ekrany akustyczne)."

Wynik oceny merytorycznej : negatywny
Data przeprowadzonej oceny: L6-04-2027

lmiq inazwisko pracownika oceniajqcego: Marcin Makijewski, Mikolaj Pie6kos
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lmie, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajqcej kartq: tukasz Puchalski, Dyrektor

DYREKTOR
U DROG MIi
Lukeaz peehat|tki
I

ESOG - elektroniczny system obslugi bud2etu obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie projekt6w i ich ocenq oraz
giosowanie.
Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzedzie Miasta.

