Karta weryfikacji projektu do bud2etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018 - odwotanie

Decvzia w sprawie sposobu rozpatrzenia pro6bv o ponowna weryfikacie

!

odmowa

x Akceptacia
Wynik weryfikacji szczeg6lowej po jej ponownym pzeprowadzeniu:

I

Pozytywny

do ninieiszei kartv wervfikacii.
p.o. NACZELN IKA \A/YDZtAt_U

(data, podpis i pieczqi osoby dokonujQcej ponownej weryfikacji)

W zwiqzku z ponownq weryfikacjq projektu nr 137 ,,Bezpieczne przejscia dla pieszych' zlozonego w
ramach brd2etu partycypacyjnego ZDI\4 ustalil, ze mozliwa jest realizacja czQsci projektu:
MySliwiecka/Hoene-Wronskiego
pioponujemy budowe jednej wyspy przed skzy2owaniem ijednej bezposrednio za prze;Sciem dla
pieszych. W ten spos6b powstanie quasi-azyl. Dodatkowo wyznaczymy pzejScie pzez HoeneWronskiego i skorygujemy luk w zachodnim narozniku skrzyzowania.
Dobra/Bednarska
Budowa azylu jest m02liwa, wymaga jednak odsuniQcia przejscia dla pieszych od tarczy skzyzowania
o ok. 4 m (iby zmieSci6 azyt izachowa6 peejezdnosC). Prawdopodobnie pro1ekt bedzie siQ wiqzal
rowniez z odsuniqciem od tarczy skzyzowania obu przejsc przez Bednarskq, aby zachowao 5 m od
linii zatrzymania. w pzeciwnym wypadku samochody bgdq nadal oczekiwac na wylazd na przejsciu
dla pieszych.
Dobra/Gqsta

lokalizacji jest kilka problem6w. Najwazniejszym jest brak chodnika po stronie polnocnozachodniej (pr2y parku) iwEski chodnik po stronie poludniowo-zachodniej. Z tego powodu
wskazywalismy na niebezpieczenstwo przyblizenia ruchu do krawQdzi chodnika przez budowQ azylu.
Dlatego proponujemy raczej zawqzenie Jezdni od strony zachodniej (bez wyznaczania azylu) i
przebudowq wlotu ul. GQStej (zwq2enie do 1 pasa), co pozwoli poszerzyc chodnik w newralgicznym
narozniku. Niezaleznie od tego, nalezy rowniez przewidziec likwidacjQ co najmniej polowy zatoki
postojowych po stronie BUW (zbyt blisko przejscia) izabezpieczy6 w projekcie pieniqdze na ten cel.

w tej

Kruczkowskiego/al. 3 Maja
Propozycja jest niezgodna z przyjgtymi planami miasta - w tym miejscu planowana jest budowa
aktywnego przej6cia dla pieszych
Zurawia/Bracka
Podtrzymujemy, 2e projekt nie moze siQ ograniczao do azylu na przejsciu przez Brackq, ale musi
r6wniez obejmowaC azyl na pozostalych prze.jsciach (czyli de facto zabudowe powierzchni wylqczonei

z ruchu).
Mysliwiecka/al. Radiowej Tr6jki
Podtrzymujemy pozytywnq weryfikacjQ tej lokalizacji
W efekcie, projekt zostat ograniczony do nastQpuiqcych lokalizacji:
1. Mysliwiecka/Hoene-Wronskiego - quasi-azyl + korekta luku, koszt 45 000 zt
2. MySliwecka/Radiowej Trojki - azyl, koszt'15 000 zl
3. Zurawia/Bracka - azyl + zabudowa wyspy, koszt 45 000 zl
4. Dobra/Bednarska - azyl + odsuniecie pzejscia od skzyzowania, koszt 15 000 zl
5. Dobra/Gqsta - azyl lub zwezenie jezdni, zabudowa zatoki parkingowe.i (likwidacja 4 miejsc), koszt
40 000 zl
Koszt laczny: 160 000 zl

Zmiany w projekcie zostaly uzgodnione z autorem w dn. 25.05.2017

