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postęp prac (16.09)
Projekt na etapie opiniowania. Realizacja planowana na listopad.
Przetarg na projekt i budowę czterokrotnie unieważniony ze względu na brak ofert lub przekroczenie kosztorysu
(650 tys. zł)
Projekt organizacji ruchu na wyznaczenie kontrapasa w opiniowaniu, do uzgodnienia pozostaje zakres i koszt prac
przy sygnalizacji świetlnej oraz organizacja parkowania

SPOKOJNA KAZIMIERZOWSKA

Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie

Dla projektów dotyczących kontraruchu rowerowego wybrano wykonawcę dokumentacji (termin do 15.10).
Wdrożenie planowane na listopad.
Dla przejazdu rowerowego przez ul. Wawelską dokumentacja w opracowaniu na zlecenie ZDM. Wdrożenie
planowane na listopad-grudzień.
Dla przejazdu rowerowego i przejścia przez ul. Raszyńską ZDM wystąpił o przyznanie środków na budowę
sygnalizacji świetlnej. W przypadku przyznania środków przez Radę Warszawy, realizacja jest planowana na 2016 r.

„Super rower” - stojaki rowerowe

Projekt zrealizowany

1.

Stara Ochota

Rakowiec

projekt
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul.
Powstańców Śl. (1)
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul.
Powstańców Śl. (2)
Budowa ścieżek rowerowo - pieszych wzdłuż ulicy
Połczyńskiej

Budowa pasa dla rowerzystów – ochocki łącznik
Wyznaczenie pasów rowerowych na ulicy Korotyńskiego

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku
Dokumentacja projektowa ukończona, trwa przygotowanie do budowy. Planowany termin realizacji: październik
Rodziewiczówny – Zamieniecka
Dla ul. Okrzei i Kłopotowskiego – dokumentacja w opracowaniu, termin do 30.11. Realizacja prawdopodobnie w
Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze
2016 r.
Dla pozostałych ulic – dokumentacja w opracowaniu, termin do 30.09. Realizacja możliwa w 2015 r.
Dla kontrapasów rowerowych – dokumentacja w opiniowaniu, termin do 30.09
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i
Dla łączników rowerowych – przetarg na projekt i budowę unieważniony ze względu na brak ofert mieszczących się
Pelcowiźnie
w kosztorysie
Dla kontrapasa na ul. Oboźnej – dokumentacja ukończona, wybrano wykonawcę prac, termin wdrożenia do końca
września.
Dla kontrapasa na ul. Koszykowej – dokumentacja oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera Ruchu. Zakres projektu
Kontrapasy rowerowe - ulice: Zakroczymska, Podwale,
poszerzony o obszarowe uspokojenie ruchu i wyłączenie sygnalizacji świetlnej u zbiegu z Mokotowską.
Oboźna, Widok, Nowogrodzka, E. Plater, Poznańska, Hoża,
Dla ul. Polnej – ZDM dysponuje kompletną dokumentacją dla budowy drogi dla rowerów. Planowana realizacja 2015Polna, Mokotowska, Koszykowa
2016.
Dla pozostałych ulic – trwa wybór projektanta dla kontraruchu rowerowego. Termin realizacji dokumentacji: 31.10.
Wdrożenie planowane do końca roku.
Wyznaczenie pasa rowerowego na fragmencie ul. Nowy
Ze względu na konieczność ingerencji w sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach, zdecydowano o połączeniu
Świat
realizacji projektu z wyznaczeniem pasów rowerowych na pl. Trzech Krzyży i Książecej.
Wyznaczenie pasów rowerowych na Targówku

Projekt zrealizowany
Projekty organizacji ruchu dla 25 ulic gminnych i 7 ulic powiatowych w opiniowaniu i uzgodnieniu. Termin ukończenia
dokumentacji: listopad. Planowane wdrożenie większości projektów w 2015 r.
Dokumentacja w uzgodnieniu pod kątem ingerencji w zieleń. Termin ukończenia: 30.10. Możliwe wygospodarowanie
środków (ok. 750 tys.) na wdrożenie dokumentacji jeszcze w 2015 r. (w ramach budżetu partycypacyjnego zakładano
wyłącznie opracowanie dokumentacji).

Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus
Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - Etap I
dokumentacja projektowa
Ścieżka rowerowa Olbrachta

Projekt w opiniowaniu. Umowa na projekt i budowę, termin do 30.11

Wola na rowery

Projekt zrealizowany, ustawiono 19 stojaków

Wyznaczenie pasów rowerowych w ul.Krasińskiego

Dla odcinka od ul. Broniewskiego do ul. Popiełuszki, w związku ze zmianą przepisów dotyczących szerokości pasów
ruchu w trakcie projektowania, wystąpiono o odstępstwo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Dla odcinka od ul. Popiełuszki do pl. Wilsona projekt w opiniowaniu. Ze względu na zastosowane rozwiązania
kosztorys przekracza kwotę zarezerwowaną na realizację.

Skrót rowerowy przy kinie Wisła

Wykonawca wybrany, trwa przygotowanie do wdrożenia projektu

4.
6.

Projekt po uzgodnieniu z Inżynierem Ruchu obejmuje wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Korotyńskiego oraz
łącznika rowerowego na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Racławicką. Realizacja planowana na wrzesień. W
rejonie skrzyżowania z ul. Pawińskiego projekt zostanie zrealizowany przez ZDM w ramach budowy sygnalizacji
świetlnej w 2016 r.
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