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SzanownY Panie,
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organizacji ruchu na ul. okrq2nej informujemy, 2e budowa sygnalizacji swietlnej na

skrzyzowaniu ul. okrqZnej z ul. Powsinskq wtaz z przebudowq skrzy2owania i

wyznaczeniem naziemnych przejsc dla pieszych miala miejsce w 2017 r' celem tej

przebudowy byla przede wszystkim poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniu' dziqki

uruchomieniu sygnalizacji swiettn eizwydzielonymi fazami do skrqtu w lewo'

Zmiany na skrzyZowaniu uznane zostaty p7ez organ zarzqdzaiqcy ruchem

(Biuro Polityki Mobilnosci) za optymalne rozwiq zanie i wprowadzone na jego wniosek

wedlug zatwierdzonego przez Biuro projektu' Ponadto' inwestycja ta jest objqta

gwarancjq do 2022 r. Jako 2e przebudowa jest dofinansowana ze srodkow Unii

Europejskiej w ramach Zintegrowanych lnwestycji Terytorialnych, konieczne jest

zachowanie trwalosci projektu. w zwiqzku z powyZszym, nie planujemy obecnie

ponownejprzebudowyskrzyZowaniaaniwprowadzaniazmian'ktorebgdqSprzeczne

z zalokeniami wykonanel w 2017 r' przebudowy'

Niemniej jednak, wskazany pvez Paistwa

rozwazeniaSrodkowmo2liwychdowprowadzenia,

zjawiskom opisywanym w Paistwa piSmie'

NapotrzebyrozwiqzaniawskazanegoWpetycjiproblemuwykonanazostaia

analizaruchu na ww. skrzy2owaniu. Natq2enie ruchu poiazd6w skrgcajqcych w lewo

od strony wilanowa w szczycie porannym wynosi 137 poiazd6w na godzinq' Na wlocie

wystqpuje przekroczenie przepustowosci, ale przeciqtna koleika poiazdow nie 'iest

dluZsza ni2 pas do skrqtu. Sygnalizacja funkcjonuje w trybie adaptacyjnym' tzn'

problem wymaga analizY i

aby zaradzil niekorzYstnYm
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dostosowuje dlugoSc sygnal6w do natg2eri ruchu Na podstawie wykonanych

pomiar6w mo2na oceni6, 2e program sygnalizacji dla skrzy2owania jest optymalny'

Dq2qc zatem do poprawy sytuacii na same'i ul Okrq2nei' nalezy tozwazyA

przeprowadzenie obszarowej analizy dla calego kwartalu ulic' kt6ra wyka2e mo2liwe

zmiany w organizacji ruchu i ich skutki dla innych ulic w tym obszarze- Wskazane jest'

by rozwa2yc takie zmiany w organizac.ii ruchu na osiedlu' kt6re spowoduj4 2e przepzd

tranzytowy stanie sig nieatrakcyjny lub niemoZliwy' Jako 2e Zaaqd Drog Mielskich

zarzqdza jedynie ul. Powsiriskq i ul' Sw Bonifacego (pozostale ulice podlegajq

Urzqdowi Dzielnicy), za5 decyzie o organizacji ruchu podejmowane sq przez Biuro

polityki Mobilnosci iTransportu, zasadne jest by taka analizg wykonaty ww instytuc'ie'

Odnoszqc sig do przedstawionych w petycji postulatow informuiemy 2e:

1.l)stawieniestupkowzapobiegajqcychobje2d2aniuprog1wspowalniajqcychna

ulicy OkrSznei (przy wszystkich progach na odcinku od Powsiitskiei do

Ktarysewskiej).

Postutat dotyczy ul. Okrq2nej bqdqcej w zarzqdzie Urzqdu Dzielnicy Mokot6w'

Wedlug informacji przekazanych przezlJrzqd Dzielnicy' przygotowany zostanie

proiekt spelniajqcy ww' poslulat'

2. Przyvvrdcenie skretu w lewo z uticy Wieftniczei w ul Nalqczowskq'

Realizacja postulatu wymagalaby likwidacii iednego z pas6w ruchu na wprost

wkierunkucentrumipzeznaczeniegodoskrqtuwlewo'wrazzwydzieleniem

lazy do skrqtu w lewo w programie sygnalizacii Po wprowadzeniu zmiany

znacznemu pogorszeniu ulegnie przepustowosc skrzyzowaniu dla relacii

pdlnocnej - w kierunku centrum Zmiana spowoduje zaburzenie pracy

skrzy2owania r6wniez dla innych relacii (ul August6wka) Ponadto'

skrzy2owanie zostalo przebudowane w 2017 r' i jego ponowna pzebudowa

bYlabY niegosPodarna'

3. Wydluienie sygnatu zielonego na sygnalizatorze kierunkowym dla skrqtu w

lewo z ulicy Powsifiskiei (z kierunku Wilanowa) w ut' Sw Bonifacego'

Wprowadzenie zmian dlugoSci tazy dla skrqtu w lewo wymaga analizy

aktualnych natezei ruchu ze strukturq kierunkowq. Biorqc pod uwagg' ze

aktualnie prowadzone sE prace remontowe wzdlu2 ul Powsilrskiei a okres
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Wakacyjnyjestokresemniemiarodajnym,analizazostanieprzeprowadzonapo

uzyskaniu miarodajnych pomiarow ruchu na skrzyzowaniu po okresie wakacji'

4. Skrkcenie sygnalu zielonego na sygnalizatoze kierunkowym dla skrqtu w lewo

z ul. Powsinskiei(z kierunku Wilanowa) w ul' Okrg2nq

Aktualnie czas trwa nia lazy dla skrqtu w lewo wynosi 8 sekund' Jest to

minimalna dopuszczalna dlugosc fazy ptzy sterowaniu

staloczasowym/akomodacyjnym. Nie ma zalem mo2liwo6ci skrocenia czasu

tnarania sygnalu zielonego dla skrqtu w lewo'

lJsuniqcie sygnalizatora kierunkowego do skrqtu w lewo

(z kierunku Wilanowa) w ul' OkrgLnq z rdwnoczesnym

adekwatnego zakazu skrqtu w lewo'

zprzyczynopisanych na wstgpie nie jest ptanowana przebudowa skrzyzowanta

Wspos6bsprzecznyZzalozeniamiprzebudowywykonanejw20lTl.
sygnalizator kierunkowy poprawil bezpieczenstwo na skrzy2owaniu' Likwidacja

lewoskrgtu tytko przeniesie problem na inne skrzy2owanie'

6. ZwqZenie zachodniego wlotu ul. okrgZnei przy skrzy^owaniu z ul' Powsinskq

dorozmiarowodpowiadajEcychszerokoScidalszegojejodcinka,

lnfrastruktura na przebudowanym skrzyzowaniu obecnie objqta jest gwarancjq'

wprowadzenie zawq Zenia wymagac bqdzie przebudowy i zmiany geometrii

skrzyZowania, przestawienia sygnalizator6w otaz ponownego obliczenia

programu sygnalizacji dla skrzyzowania. Dodatkowo konieczna jest zmiana

organizacji ruchu na wschodnim wlocie ul. Okrqznej (dwa pasy ogolne z

mozliwoSc iq iazdy na wprost). wprowadzenie powy2szych zmian bgdzie

rozwaZane po zakoiczeniu okresu gwarancji'

7. wprowadzenie iednego kierunku ruchu na ul. okrghnei na odcinku od

ul. Klarysewskiei do ul. Powsinskiei'

Przy wprowadzeniu tego typu zmian konieczne jest wykonanie analizy ruchowej

dla calego obszaru wfaz zprzeprowadzeniem konsultacji spolecznych'

g, Zamknigcie polqczenia zachodniego odcinka ul. okrq|nei z ul' Powsirlskq

(wprowadzenie ulicy bez przetotu - tak, iak ma to mieisce w przypadku

z ul. Powsirlskiei

wprowadzeniem
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sqsiednich utic - Orqlneioraz Goraszewskiei) z wyhonaniem na ieikoncu mini

ronda do zawracania Poiazdow.

Mo2liwos6 skrgtu w lewo w ul. okrg2nq stanowijedyne polqczenie dla tej relacji

dla terenu Miasto-ogrod sadyba (na odcinku ul. Powsinskiej pomiqdzy

skrzy2owaniami z ul. Nalqczowskq i sw, Bonifacego). Dlatego likwidacjg

polqczenia oceniono negatytvnie'

Do wiadomoSci.

Gabrnet Prezydenta m. st Warszawy'

Biuro Polityki MobilnoSci i Transportu,

Urzqd DzrelnicY Mokot6w
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