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Karta oceny merytorycznej
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Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

Aktywne przejScia dla pieszych bez zwqiania jezdni.

Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
(nazwa wydzialu oraz urzqdu dzlelnicy/biura lub jednostki)

Zarzqd D16g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Proiekt nie narusza przepis6w prawa
powszechnie obowiqzujeceto,
aktriw prawa miejscowego

wtym

| [ spelniono f]

nie spelniono

i ^-- spelniono
I X

!

nie spetniono

I spelniono !

nie spelniono

Uwagi:

2.

zadai wlasnvch
!trsJ"'!'!
Proiekt
'. ..-mie6ci sie w zakresie aseerr
m.st. warszawy

Uwagi:

3.

gul

prawny
dodysponowanianieruchomo6ciq,
na kt6rei projekt bedzie realizowany
M.st. Warszawa posiada
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Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich,
w tym praw autorskich i praw zaleinych

! projekt nie narusza praw autorskich
E do projektu zostala dolqczona zgoda autora

I

spelniono

!

nie spelniono

Proiekt nie narusza norm, standardriw
przepis6w technicznych

!

spelniono

I

nie spelniono

na wykorzystanie utworu (je2eli jest wymagana)

Uwagi:

''

o.".

Uwagi:
Od roku 2016 Zarzqd Dr6g Miejskich prowadzi audyt bezpieczeistwa przej(i dla pieszych bez sygnalizacii
6wietlnei. Certyfikowani audytorzy badajq bezpieczeristwo przejSi pod kqtem ok. 30 kryteri5w. W516d nich
sq kwestie zwiqzane z geometriE jezdni, odwodnieniem, organizacjq ruchu oraz oSwietleniem ulicznym.
ZarzEd Dr6g Miejskich na bie2qco realizuje projekty zmian organizacji ruchu majqce na celu poprawq
bezpieczeistwa, zaczynaiAc od tych przejSi, kt6re uzyskaty najni2sze oceny.
Zmiany na przejiciach powinny byd realizowane wg. zaleceri audytor6w, kt6rzy posiadajq do tego wlaiciwe

uprawnienia.

W przypadku przej6i, dla kt6rych audyt nie zostal jeszcze wykonany, ZanEd Dr6g Miejskich bazuje na
ocenie organu zarzEdzaiEcego ruchem t.i. Biura Polityki Mobilnoici iTransportu. Szczeg6lowa ocena
poszczeg6lnych lokalizacji zostal zawarta w,,dodatkowych informacjach" na dole arkusza.

.o'

Prolekt jest moiliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgloszeniu prolektu lokalizacli,
w tym cry realizacja projektu nie koliduje z
realizowanymi pzedsiqwziqciami m.st. Warszawy

! spelniono ffi nie spelniono

Uwagi:
Lokalizacje 8-11 kolidujq z budowq linii tramwajowej na Wilanowie, projekt zaklada znaczqcq ingerencje
w przekr6j iorganizacje ruchu na istniejqcym ukladzie drogowym.
Lokalizacje 12-14 sQ objete czasowq organizacjq ruchu zwiQzanq z budowE metra.
Lokalizacie 15-18 sa obiete proiektem przebudowv ul. Sokratesa.
Realizacia proiektu we wskazanej w zgloszeniu
projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

I
'' ft;i:il#.f###;1',f;"*';::*..
tel
na istnielqcq w

Xsoerniono

!niesperniono

I

!

lokalizacii

Uwagi:

o
-'

Dostepne na rynku technologie umoiliwialq
realizacjq projektu

spelniono

nie spelniono

Uwagi:

9.

W prrypadku, gdy do realizacji projektu sq
wymagane decyzje administracyjne, poarolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
cry ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrealizowaf projekt w trakcie roku

2

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie dotyczy
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ru'

Projekt jest moiliwy do zrealizowania
w trakcie jednego roku budietowego

!

I

spelniono

nie spelniono

Uwagf : PrzejScfa dla pieszych w pasach d169 bqdqcych w zatzqdzie zDM, kt6re uzyskaly wstqpnq akceptacjq

BPMIT (lokalizacje 3, 20,2L,22) nie sq moiliwe do realizacji w ciqgu jednego roku budietowego z uwagi
na koniecznoSi budowy sygnalizacji Swietlnej.

Budowa sygnalizacji Swietlnej wymaga opracowania wielobran2owej dokumentacji technicznej.
Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje od 6 do kilkunastu miesiqcy, w zale2noicl od poziomu
skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezaleinych od miasta).
DokumentacjQ opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, kt6rego przeprowadzenie (od
ogloszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesiecy. Po ukohczeniu dokumentacji, konieczny jest
przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wniei trwa ok.2 mieslecy. Nastepnie, od 2 do 5 miesiqcy zajmuje
sama budowa. W zwiqzku z tym, 2e prace nad realizacjq moiemy zaczqd dopiero w 2021 r., nie jest mozliwe
zakoriczenie, odebranie i rozliczenie rob6t do 15
2021 r., czyli w ciagu jednego roku

,t1

Proiekt nie jest sprzeczny z dokumentami
programujqcymi rozw6j m.st. Warszawy
niebQdecymi aktami prawa mieiscowego,
w tym strategiami, programami oraz

I spetniono !

nie spelniono

I

nie spelniono

Wieloletniq Prognozq Finansowq w zakresie
Uwagi:

.r,

Mieszkaricy Warczawy motq kolzysta6
z

projektu nieodplatnie

speiniono

!

Uwagi:

r5.

W prrypadku projekt6w infrastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzqtu lub urzedzef - minimalna dostepno6d
projektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdzy godz. 5:00-22:00,
lub niedzieli

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie

W pnypadku, gdy prolek skierowany iest
do ograniczonei grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekrutacji, w tym spos6b informowania
o rekrutacii, termin jej rozpoczqcia
i zakoiczenia oraz krYteria naboru

!

spelniono

!

nie spelniono

ffi

nie do

Uwagi:

14.
Uwa

r)'

Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie

dokumentacjiprojektowej

!

nie spelniono

I spelniono !

nie spetniono

I

spetniono

Uwagi:

16.
Uwagi:

Projekt nie wiaie sie z koniecznoscia
wykonania kolejnych etap6w realizacji
zadania w latach
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Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,

I

trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

spelniono

!

nie spelniono

UwaBi:

Kosztorys realizacii projektu
(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach
budzetu obvwatelskieso oraz kosztami eksDloatacii w roku
Dla 2 przej6c ocenionych pozytywnie (Herbsta/Dunikowskiego 02 i Romera 4b) przyjmuje siq kosztorys na
poziomie 510 tys. zl

18.

Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji
w ramach limitu wartoSci pojedynczego proiektu

19.

I

spelniono

Dodatkowe informacie
Ooinia Biura Polityki Mobilno6ci i Transoortu:
opin,uje projekl

I

z

uwas.mil

,astnebonrlieto prry budyntu EACEWICZoW Y 6 - netatywnie , uwagi na fall, te nie
rekomendujemy stosowani. altywnego prre.iki. n. (l{Bu, w ltdrym zhlalirowanych leA lil}a
prrelia o @obnyah warunlach ru.hu - w!€lspononank jedne8o prrejkla mote wplynaa na
ul.

poSo.srenr€ bEapiecreirlwa nd porostalych;

2

d- Jattnqbowslie8o przy budynlu ,ASIR2ISOWSX|E6O nr 22 - neSat]rynle r uwiSi na

lalt

ze

nh rrloinanduicmy norowrni. sltyvvna8o pn.ia(i. n. cll8u, w ltd.yrn rlolrlizow.hych ian
kilka pnejli o podobny(h urarunlach ruthu - wyEtiponouranie iednaSo pneilcia mole
wplyna( na pr4or!.ania barpieocfutw. n. polo5t.lych;
ul- cis€wslieSo przy uiqciu wodv oligo<adrtiai - tutarvjcmy w
pi€rwr.€i lohjnoici re.liz.c,l z.hcei audytu BROr

3

-

Zale.any ie5t montat rytnaliza.ri gvyletlnej

-

k.tle ici.lorri pn

hielt por. paljkie

'Urupelnia ptytliprowid:+e po ieurej rtrooie prrei&ia (w prsie
drhlqcym lcrdnle)
. Wikuana odriowlenia otnakowania poriomago,

4

ul. Herbsta pruy payrtanlu .utoburourym OUNIXOUAXIEGO 02

Iohjmki zlilwidow.i pr.kow.nie w ololicy prIeiki.
5 ul. tlerbna prly b'rdynlu HTRBSTA nr4 dwa pneifti.pnejki. (likwid.cj. r.toklponojow€i

w

-

sugeruiehy w pierB5iei

Zrtrvi€rduony

ololiry prreilcl.)

-

proFlt 96a/r9 dorFzy

1

r€lomrndow.n. usuni(ch ,atoli

dl! dru8h8o pncj.cl.

6
7
8.

iorh.r, pev
p.rcjkl.
ul.

b{dyn&u ROMTRA 4b.

- $B.ruJ.rny rlikwidowaa prrtour.ni. w olollc.i

Surowlacliato przy budynru nOMERA 10. - mgatywnh
Gowo*a r Choclmska - ralon obJQtylrfl praoml projaltoi/ymi rwlQranyml t budo\ra linii
tramwaiowcj n. WiLndw- proiekt rallada Inia4ca i4eren(ia w plrctr6l lortaniracla ruchu
na in^lejlqm utbdri! drotoirym ZrLrimy v.prowed.i{ docelowe rmrsny, wynltaiQc€ I
proietlu budoyq linii tr.mwajowei
ul. Specerowa pny budynlu SpACEROWA 20a - r.Jonobl€ty leit pracrmi !,roicttowyml
zwiqzanymir budow. linii tramwarowei na Wilan6w - Drore lt raklada rn.cq.. IrEeren(je w
prleldj i organlE(F ruchu na lstnielQcym uthduh droSowym. zlhcamy wproi,adri{
dg(alowa lmiarry, wynihi+e z proiahu budowy tiniitrtmwejowaj
10 ul. Sprcarowa pr.y hotalu REGENT ' raion obhty l.Jt pracami prclrktowyml rwqranvmi r
budoyi/. linii tr.mwaiowrl .a Wihnder - proich rakl.d. rn (,aca mglrenci. w pnck.6i l
organir.ci. ruchu na istnaaii.ym ufrLdli. drotowym. Z.i.arfiy wpro{,.dria doca low. hiany,
wynilal C r prolehu brrdowy linii tr.mwajowsj;
ul.
ul.

9

4

!

nie spelniono
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11. ul. .Juriia Ga8arina x Sulkowicka - rejon objQty jest pra(ami proiektowymi twiAranymi z budo\,!a
lioii tramwajowei na Wilandw - proiekt zatlede ,naclQaa lngerencje w pnekr6i i organizacje
ruchu na istniei{cVm uktad?ie drogowym. Zalecamy \,',prowadziC docehwe zmieny, wynikailce z
proiektu budowy linai tramwaiowej;
12. ul. Wysockiego - Pelesty,lsla - ne8atylvnie z uwa8i na fakt. ze ni€ relomenduiemv stosowania
akt)4/neeo prreiicis na ciegu, w ktdrym zlokalirowanych je!t kilka pEeiiao podobnyIh
warunlaah rrrchu - wyekponowanie rednego przejicid mojE wptyni( na potorsienle
berpie(renstwa na pozostalych;
13. t l. Wysockie8o x Syrokomli- mEatwnie z uwagi na Iakt. ze nie relomendulemy stosowanla
rttwne8o prrejkia na ciqEu, w kt6rym zlokalizowanych jest lllka p.uejJt o podobnych
warunkach ruchu - wyelsponowanie jedneto pr]eiftia moie wplynq( na po6orszenie
bezpieczeislwa na pozoitalych;
14. ul, Wyso(kleBo x Poborzadska' negatywnie z u$,/.tine hkt, re rie tekomenduiemy stosowania
aktywnego pr?ei4cia na ciqBu, w ttdrym zlokali2owanych lest tllka pneiSf o podobnych
warunkach ruchu - wyeksponowanh.i!dneto pneiicta ftore wptynQ( oa pogorszenie
bezpieczedstwa na pozostatych;

15. ul, Sokraresa

- xalisr6s,ta - neBatywnle - z uwaei na funkcionowani€ progdw zwalniajqcych
oraz planowanq pnrz ZDM pr:ebudowq ul. Sokrat€sa;
16. ul. Sokrdtesa x TolstoJa . oetatywnie - r utva8i na funkcionowanie prog6w rwalniaiqcych oraz
planowane przer ZDNI przebudowq ul Sokraiesa;
17. ul. Sokratesa - C ienka - neFtywrrie - ! uwati na {un kcronowani€ protdw rwalniajecych oraz
planowanq pnez ZDM przebudowq ul. Solratesa;
18. ul. Sokratesa pr.y budynku SOXRATEsA nr 7 - netatyrt/nie - r uwagi na funkcjonowanie progdw
rwalniaiQcych o.az planowanq pnez ZDM prrebudowq ul, Solratesa;

19. ul. wrod8wsla . Blatona - negErywole - r uvra8i ne funkciorrowanre progtiw zwalniaj{cych;
20. ul- Maeka - Niedzielskieto - poMywnie pod warunkiem spelnienia warunk6w okre$lonych w
audycie z.?.lizow.nym na rlecenie IDM dot, funkcjonuj4cych aktywnyrh prrej# dla pleeych;
21. ul Xrasiis*ie8o - Xaniowska - rekorn€nduie siq likwidacjq przejkia i zabe?ptecr€nle teJ sirety
wyErodlenialn uniemoiliwiaiQrym przekraczanie iezdni. W pnypadku utr:y.nania prrejacia
ral€ra sae rastosowanle na nim sy3nalizacji Swhtlnej obejmuilcei takie 3q9i?dnb prreifcie;
22. ul. Mickiewicra - Lutoslawskiego - rehomendulemy:
a) iealizacje sygnalizarii lwietlnei na pneiSciu
b)nadzdr nad predloiciq w strerie prred prrej{ciem poprzez instaleci! odpowhdnlch do tego
3rodl6w. Naj3kut€cznleiszym rozwiqzaniem iesr tastosowanh komphlsoryego systemu
nadroru nad predlosciq na calym ciqgu ulicy popr:er rastoiowanle fotoradar6w oraz
urupelniani€ nadzoru nad prqdlolciq popnaz pomier w tmlennel lot6li2aciiprlez p.trol
pollcji. Element€m uzup€loiajqcym, jednal o otrankronej skutecrnokl. moga byar pasy
wibroakustycrne w poprzek iezdni, pifttogEmy na iezdnl A-17, pomlar radarowy wraz
informacjE ,,ZWOLNII" przy prrckractaniu predkoki, mlsajQce syBnaly ostrae8awcze prry
znaku D-6b, za8qs?czenie sygnaliz.cii iwbilnei na ciEtu ullcrnym r ustawieniem koordynacji
fali'' na prqdto6i 50 km/h
"rielonej
Kardorarovrp decyzja o realizacii aktywneBo prrelkla powinna by( oparta o analizq prqdko3ci,
pomiarow ruchu, zdarzei w danei lokalizacli oraz donqpnych audytdw BRD,

Opinia Tramwaie Warczawskie:
Z uwagi na realizacje trasy tramwajowej do Wilanowa prosimy o wylaczenie z projektu lokalizacji:
8-11. Przedmiotowe lokalizacje bqdq podlega6 gruntownej przebudowie w ramach inwestycji Sp6lki.
Ooinia Zarzadu Zieleni:
ZZW akceptuje projekt pod warunkiem nie zmniejszania powierzchnl biologicznie czynnej oraz bez
oraz Do odtworzeniu zieleniws. standard6w ZZW.
naruszania korzeni drzew strefa ochronna

Potencjalne skutki realizacji proiektu dla przestrzeni publicznej oraz spoleczno5ci lokalnei
(wypelnia siq tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)
na
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Zmiana projektu
(wypelnia siq wylEcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajq wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwosci dokonania
zmian
Spos6b przekazania

informacji

22 czet$ca

I

2O2O r .

!

e-mail

!

tetefon

osobiScie

Uwagi

Zmiany w projekcie zaakceptowane przez autora 22 czeJwca

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)
projektodawcy udzielona w
6 dni od dnia przekazania informac.ii

terminie

|

[ spelniono !

nie

spelniono

!

2O2O

t.

nie dotyczy

lnformocje o zmionoch wprowadzonych zo zgodq projektodawcy, a tak2e uzosodnienie tych zmion
nole2y zomieicit w zolqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznej
Negatywny
KIEROW

Zo6.lP
(data i podpis osoby dokonujEcej oceny)

(data, podpis ipieczqi burmistrza, dyrektora biura
lub dyrektora jednostki wla3ciwego do dokonania oceny)

