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Zarzqd Transportu Miejskiego opiniuje projekt czasowej organizacji ruchu zwiqzany

z remontem wiaduktu drogowego w ciEgu ul. ostrobramskiej nad al. stan6w Zjednoczonych

(data dostarczenia za ktualizowa nych rysunk6w do ZTM: 13.O2.2O2O r.) z nastqpujqcymi uwagami:

1. Naleiy poprawii inwentaryzacjq istniejEceBo oznakowania oraz element6w infrastruktury

przystankowej - np. nie oznaczono wiaty przystankowej na przystanku PoLlGoNowA 01

(rysunek coR 1.2, COR 2.3), wiaty na przystanku PoLlGoNowA 03 (coR 2.3) oraz wiaty

iznaku D-15 na przystanku POIGONOWA 04 (COR 2.3)'

oprntulem v za proiekto wanre pasa a utobusoweso na ul Ostrobra ms kiei (od2. Pozvtvwnie
wania z ul Zamieniec ka) i ul. G renadier6w ( o skrzv2ow nia z al. Stan6w

Ziednoczonvch). Zwracamy uwagq, ie ze wzglQdu na duie nate2enie r

komunikacji zbiorowej na ul. Ostrobramskiej, du2y potok pasa2erski w

skrzv2
uchu pojazd6w

tym koryta rzu

transportowym, a tak2e spodziewane utrudnienia w ruchu zwiazane z pracami

przewidzianymi niniejszym projektem zasto anie upr vwileiowa n ia dla komu nikacii

mieisk iei iest niezbedne w ce lu zapewnia nia obsiugi komunika cvtnet teso reionu miasta.

3. Nie nale2y PrzerYwai pasa autobusowego na ul. Grenadier6w za przystankiem

oS' MAJDANSKA 04. lnformujemy, ie wyjazd z drogi wewnQtrznej zlokalizowanej za

przedmiotowymprzystankiem(wrejonieposesjiprzyul.Majdariskiejl)nale2yrealizowai
bezpo(rednionapasruchuo96lnego(zzastosowaniemliniiP-Ta,podobniejakmato
miejsce w przypadku wyjazd6w z ul. Majdaiskiej i parking6w zlokalizowanych wzdiui

ul. Grenadier6w).
4. Peron przystanku zastQpczego zaprojektowany w etapie I (rys. COR 2'1) nale2y wykonai

w spos6b umoiliw iajqcy bezpiecznq i sprawnq obslugq pasaier6w Dodatkowo, naleiy go

powiqzai z istniejEcymi chodnikami w taki spos6b, aby umo2liwii korzystanie z niego

osobom o ograniczonej zdolno6ci ruchowej (trasa doj(cia bez stopni poprzecznych)

5. Perony przystank6w zastqpczych zaprojektow anych w etapie ll illl iV (rys. COR 3, COR 4

oraz COR 5.1) nale2y wykona6 w spos6b umo2liwiajqcy bezpiecznq i sprawnq obslugq

pasaier6w. Oczekujemy wykonania przystank6w o dlugo6ci Prostei krawqdzi

przystankowej r6wnej 40m i sze rokoscr u2ytkowej co najmniej 2m (zgodnie z

przedstawionymi rYsunkami). .lednocze5nie nale2y zapewnid dostqp do przedmiotowych

przystank6w r6wniei dla os6b o ogra niczonej zdolno6ci ruchowej

6. Negatvwnie opiniujemy brak przystanku autobusowego w kierun ku Sr6dmieScia w eta ple

lV iV (rys. COR 5.1 oraz COR 6.1) jest to rozwi zanie niedo u szc lne ispowoduie

pozbawienie dostepu do komunikacji zabu

oddziatywania wqzla Przycz6tek Grochowski
dowy wysokir.
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7. Brama ze skrajnikiem zlokalizowana na potudniowym wylocie skrzyiowania al. stan6w

Zjednoczonych z ul. Grenadier6w powinna zostai zlokalizowana tak, aby nie utrudniai

wjazdu na przystanek OS. MAIDANSKA 01.
g. lnformujemy, 2e przystanki w lokalizacjach zastqpczych nalezy zglosii do odbioru przez

pracownik6w Pionu Przewoz6w ZTM przed ich planowanym uruchomieniem.
g. w przypadku koniecznoSci demonta2u, czasowej albo stalej zmiany lokalizacji, zmiany

wysoko6ci posadowienia lub innei formy naruszenia jakiegokolwiek elementu

infrastruktury przystankowej, w szczeg6lno(ci wiaty przystankowej - wszelkie prace z tym

zwiqzane nale2y wykonai na wiasny koszt i pod nadzorem przedstawicieli ZTM

10. Nale2y pisemnie powiadomii (fax: 022 45-94-303) Dzial organizacji Przewoz6w ZTM

na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczQciem realizacji inwestycji, jak r6wnie2 przed

rozpoczqciem ka2dego z etaP6w.

Do wiadomo5ci:
r Biuro Polityki Mobilno6ci iTransportu, ul. Marszalkowska 77/79,00-683 Warszawa

Q Zarzqd Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
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