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II. Część opisowa

Inwestycja:

"Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej
i Kościuszki gm. Tłuszcz"
Stała organizacja ruchu
Opis techniczny
1

(Par.11,ust.2,pkt.1,Rozp.462/12).Przeznaczenie i program użytkowy obiektu,
charakterystyczne parametry techniczne.

1.1

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr 369/2015 z dnia 20.08.2015 zawarta
pomiędzy Powiatem Wołomińskim, ul. Prądzyńskiego 3, 05 - 200 Wołomin a biurem
projektów Polska Inżynieria sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62b, lok. 19, 02 - 002 Warszawa.
Podczas prac projektowych wykorzystano własne pomiary i inwentaryzacje oraz materiały
otrzymane od Zamawiającego.
1.2

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na
budowę ronda wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień,
decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4325W - skrzyżowanie drogi powiatowej ul.
Warszawskiej z ul. Kościuszki w Tłuszczu - w ramach zadania "Projekt ronda na
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tłuszcz". Inwestycja obejmuje:
–

budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Warszawskiej i Kościuszki o szerokości
pasa ruchu 6,0 m (z pierścieniem o szerokości 2,0 m);

–

przebudowę

trzech

wlotów:

południowego

(ul.

Kościuszki),

wschodniego

i zachodniego (ul. Warszawska) o szerokości pasa ruchu na wlocie 3,50 m, a na
wylocie 4,50 m,
–

budowę jednokierunkowej jezdni manewrowej o długości około 70 m oraz
szerokości od 4,50 m do 5,0 m wraz z miejscami parkingowymi;

–

budowę wyspy kanalizującej ruch na całej długości wschodniego wlotu ulicy
Warszawskiej;

–

budowę obustronnych chodników dla pieszych;

–

wykonanie przejść dla pieszych na wszystkich wlotach ronda;

–

wykonanie odwodnienia w pełnym zakresie inwestycji;

–

wykonanie przebudowy oświetlenia drogowego;

–

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

–

wykonanie gospodarki zielenią – niezbędne wycinki oraz tereny zielone w granicach
projektowanego pasa drogowego;

–

przebudowę kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną;

–

przeniesienie pomnika - parowozu linii wąskotorowej;

–

rozbiórkę istniejącego zbiornika przeciwpożarowego;
Istniejące skrzyżowanie ulicy Warszawskiej i ulicy Kościuszki położone jest

w centrum miasta Tłuszcz w sąsiedztwie budynku dworcowego stacji Tłuszcz, budynków
usługowych oraz osiedli mieszkaniowych. Jest to skrzyżowanie ulicy Warszawskiej ze
skanalizowanym wlotem drogi podporządkowanej - ulicy Kościuszki, na której wydzielony
jest prawoskręt. Obecnie wloty ulicy Warszawskiej, będącej drogą z pierwszeństwem
przejazdu, są poszerzone. Na ulicy Warszawskiej wydzielono pasy do jazdy na wprost
oraz do skrętu w ulicę Kościuszki. Dodatkowo na jednym z wylotów skrzyżowania - ulicy
Warszawskiej wydzielono lewoskręt na parking znajdujący się przy budynku dworcowym
stacji Tłuszcz. Czwartym wlotem na skrzyżowanie jest wlot drogi jednokierunkowej
w kierunku do ronda, równoległej do ulicy Warszawskiej, obsługującej budynku usługowe,
położone po północnej stronie skrzyżowania. W obrębie skrzyżowania i istniejących
budynków usługowych zlokalizowany jest plac postojowy, na którym jest możliwość
parkowania prostopadłego do ulicy Warszawskiej.
Przeznaczeniem omawianego odcinka ulicy jako obiektu, jest:
 usprawnienie oraz uspokojenia ruchu,
 podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu,
 podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszych w tym osób niepełnosprawnych,
 uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim
sąsiedztwie.
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(Par.11,ust.2,pkt.3,Rozp.462/12).Forma architektoniczna i funkcja obiektu,
sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

2.1

Lokalizacja i zakres rozwiązań funkcjonalno - drogowych przedsięwzięcia

Projektowane skrzyżowanie znajduje się centrum miasta Tłuszcz.
Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, granice opracowania oznaczono następująco:


wschodnia - wlot skrzyżowania na długości około 70 m,



zachodnia - wlot skrzyżowania na długości około 60 m z wyspą dzielącą na długości

całego wlotu,



południowa – wlot skrzyżowania na długości około 30 m
północna - północna krawędź jezdni manewrowej łączącej istniejącą jezdnię z ulicą

Warszawską (północna i północno - zachodnia granica działki ew. nr 2250/7)

2.2

Podział przedsięwzięcia na etapy

Projektowana inwestycja będzie przedsięwzięciem jednoetapowym z możliwością
realizacji częściami w zakresie wyodrębnienia jezdni obsługującej obiektu handlowe po
północnej stronie ronda..
2.3

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowana ulica zajmie tereny przeznaczone w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz pod planowaną inwestycję.
Istniejące ulice na omawianym obszarze wykonane są z nawierzchni bitumicznej.
Chodniki wykonane są betonowej kostki brukowej oraz płyt betonowych. Omawiane
skrzyżowanie wyposażone jest w oznakowanie pionowe i poziome.
Ulica Warszawska w rejonie skrzyżowania posiada jezdnię o szerokości od 10 m po
stronie zachodniej do 12 m po stronie wschodniej. Ulica Kościuszki w obrębie
skrzyżowania z ulicą Warszawską ze względu na występującą wyspę trójkątną dzieli się
na jezdnię o szerokości ok. 7,70 m oraz prawoskręt o szerokości 4,5 m. Poza rejonem
skrzyżowania i występowaniem kanalizującej ruch wyspy trójkątnej, ulica Kościuszki ma
jezdnię o szerokości około 8,60 m.
W północnej części skrzyżowania, równolegle do ulicy Warszawskiej, znajduje się ciąg

budynków usługowo - handlowych. W tej samej części skrzyżowania przed tymi
budynkami, pomiędzy drogą obsługującą budynki usługowe, a placem postojowym,
znajduje się podziemny zbiornik przeciwpożarowy, posadowiony w części na działce PKP
o nr ew. 2250/7 oraz częściowo na działkach Urzędu Miasta w Tłuszczu. Na
przedmiotowym zbiorniku ustawiony jest pomnik - parowóz linii wąskotorowej. Po
wschodniej stronie nasypu znajdują się tereny zielone porośnięte drzewami i krzewami,
wśród których usytuowany jest Pomnik ku czci żołnierzy walczących w Akcji Burza.
W południowo - wschodnim narożniku skrzyżowania znajduje się "Tłuszczańska
Spółdzielnia Usługowo - Handlowa" oraz oddalony ok. 9 m od istniejącej krawędzi jezdni
duży głaz będący Pomnikiem "Siewby". W południowo - zachodniej części skrzyżowania
znajdują się działki, które bliżej skrzyżowania są zagospodarowane jako tereny zielone
porośnięte drzewami, natomiast dalej od tego skrzyżowania działki te są zabudowane
poprzez budownictwo mieszkaniowe.
Projekt

przewiduje

rozbiórkę

zbiornika

przeciwpożarowego

oraz

przeniesienie

znajdującego się na nim pomnika parowozu na wyspę środkową ronda.
W rejonie planowanej inwestycji występują sieci komunalnego uzbrojenia w postaci:
•

wodociągów,

•

kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

•

sieci teletechnicznej,

•

słupów oświetleniowych,

•

gazociągów,

•

zasilenia energetycznego.
Teren przeznaczony pod projektowaną ulicę zostanie poddany rozbiórce,

karczowaniu i plantowaniu, następnie korytowaniu i robotom ziemnym pod nową
konstrukcję nawierzchni. Istniejące słupy i latarnie oraz uzbrojenie podziemne kolidujące
z układem drogowym zostaną przestawione co jest objęte w dokumentacji poszczególnych
branż.

2.4

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany

układ

drogowy

rozbudowywanej

tytułowej

inwestycji

zgodny

z ustawowymi wymogami technicznymi (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie, prawo o ruchu drogowym, ustawa o drogach
publicznych, itp.) oraz formalno – prawnymi. Jest wyposażony we wszystkie urządzenia
techniczno - technologiczne zapewniające jego użytkowanie w sposób bezpieczny i na
odpowiednim standardzie. Pas drogowy projektowanej ulicy jest też miejscem lokalizacji
urządzeń co prawda nie związanych z potrzebami samego obiektu, ale umożliwiającymi
rozwój i funkcjonowanie terenów, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i które
będą przez niego obsługiwane.
Zakres

prac

obejmuje

wykonanie

rozbudowy

skrzyżowania

zgodnie

z obowiązującymi normami, przepisami i wymogami, uwzględniający między innymi
wykonanie:
–

ronda o szerokości pasa ruchu 6,0 m;

–

wewnętrznego pierścienia przejezdnego ronda o szerokości 2,0 m;

–

wewnętrznej wyspy ronda o średnicy 18,0 m,

–

wlotu ul. Warszawskiej od strony zachodniej o szerokości 3,5 m, wylotu
o szerokości 4,5 m, azylu dla pieszych o długości około 13 m;

–

wlotu ul. Warszawskiej od strony wschodniej o szerokości 4,5 m, wylotu
o szerokości 4,5 m, wyspy kanalizującej ruch na długości około 60 m wraz
z przejściem dla pieszych. Na wylocie za przejściem dla pieszych wydzielenie
dwóch pasów ruchu o szerokości 3,0 m, jeden do skrętu w lewo, drugi do jazdy na
wprost;

–

wlotu ul. Kościuszki o szerokości 3,5 m, wylotu o szerokości 4,5 m, azylu dla
pieszych o długości około 15,5 m;

–

jednokierunkowej jezdni manewrowej o szerokości od 4,5 m do 5,0 m wraz
z wyznaczeniem miejsc do parkowania prostopadłego wzdłuż przedmiotowej jezdni;

–

ciągów pieszych wokół ronda.

Projektowany układ drogowy na skrzyżowaniu przedmiotowych ulic pozwala również na
niewielką akumulację pojazdów skręcających z ul. Warszawskiej w lewo - na parking przy
budynku dworcowym stacji Tłuszcz lub w jezdnię manewrową z miejscami parkingowymi
obsługująca ciąg budynków usługowo - handlowych.

2.5

Podstawowe dane techniczno – funkcjonalne

Podstawowe

dane

charakteryzujące

założenia

funkcjonalno

-

techniczne

skrzyżowania ulicy Warszawskiej i ulicy Kościuszki:


charakter ulicy - skrzyżowanie skanalizowane w postaci małego ronda o średnicy

wewnętrznej

18,0 m,



prędkość projektowa na rondzie

30 km/h,



prędkość projektowa na wlotach ronda

40 km/h,



szerokość pierścienia przejezdnego na rondzie

2,0 m,



jezdnia ronda – jednopasowa o szerokości

6,0 m,



wloty na rondo - jednopasowe o szerokości

3,50 m,



wyloty z ronda - jednopasowe o szerokości

4,50 m,



wyokrąglenie wlotów ronda promieniami

od R=12,0 m do R=15,0 m



jezdnie przed wlotami na rondo o szerokości

od 7,0 do 12,1 m,



wyspy kanalizujące ruch na wlotach,



ciągi piesze wokół ronda o zmiennej szerokości.
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(Par.11,ust.2,pkt.5,Rozp.462/12).Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do
korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne
Spełnienie tego wymogu w stosunku do obiektu użyteczności publicznej jakim jest

ulica i jej wyposażenie w tym chodniki, przejścia dla pieszych obsługujące ruch pieszy,
polegać będzie na usunięciu barier jakimi przy przemieszczaniu się w szczególności osób
niepełnosprawnych są krawężniki uliczne. Usunięcie tych barier w rozwiązaniach
technicznych polega na zastosowaniu obniżonego krawężnika w rejonie przejść dla
pieszych. Zniwelowanie różnicy poziomów (pomiędzy chodnikiem a nawierzchnią jezdni)
wykonane zostanie poprzez zastosowanie pochylni o spadkach nie większych niż 10% na
szerokości 1,0 m. Dodatkowo przy krawędzi przejść zastosowano dwa rzędy płyt
z wypustkami aby ułatwić poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.
Dokładny zakres rozwiązań pokazano na planie sytuacyjnym.

4

Organizacja ruchu.
Projektowany układ drogowy wyposażono w oznakowanie pionowe oraz poziome.

Oprócz znaków zastosowano również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tymi
elementami są m.in. słupki przeszkodowe U-5a.
Informacje o rondzie i zmianie pierwszeństwa przejazdu podają znaki D-2, A-7 oraz
C-12. Na wylocie ul. Warszawskiej, po wschodniej stronie ronda oznakowano kierunki
ruchu za pomocą strzałek kierunkowych P-8. Dodatkowo na tym wylocie usytuowana
została tablica Uzupełniająca F-10.
Projektowane przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania oznakowano tablicami
D-6. Dodatkowo na przejściu przez ul. Kościuszki zastosowano tablice T-27. Przejścia
przez jezdnie oznakowano także oznakowaniem poziomym P-10. Przed przejściami
zastosowano linie zatrzymań P-14.
Na jezdniach wyznaczono linie segregacyjne przerywane P-1e oraz podwójną
ciągłą przed wyspami kanalizującymi ruch P-4. Dodatkowy pas do skrętu w lewo
oznakowano liniami P-1c, P-2b. Wloty podporządkowane oznakowano linią krawędziową
P-7a oraz oznakowaniem P-13. Malowane powierzchnie wyłączone z ruchu oznakowano
liniami P-7b oraz P-21a.
Na początku jednokierunkowej jezdni manewrowej zastosowano znak D-3. Na
skrzyżowaniu z ulicą Warszawską, od strony jezdni manewrowej ustawiono znaki A-7, C-2
oraz znak B-21 informujący o zakazie skrętu w lewo. Od strony ulicy Warszawskie
ustawiono znak B-2 zakazujący wjazdu w drogę manewrową.
Miejsca parkingowe wyznaczone wzdłuż jezdni manewrowej oznakowano znakiem
P-18. Wyznaczono jedno miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych
oznakowane znakami: D-18a, T-29 oraz tabliczką: "1 miejsce".
Malowanie

poziome

należy wykonać jako

grubowarstwowe

w

technologii

chemoutwardzalnej. Oznakowanie grubowarstwowe wyróżnia się: bardzo dużą trwałością,
odpornością na ścieranie, doskonałą widocznością w dzień i nocy.
Do znakowania grubowarstwowego należy stosować materiały barwy białej, nie
zawierające rozpuszczalników, o wysokiej zawartości substancji stałych, zawierające
w swym składzie odblaskowe kulki szklane. Masy należy nakładać warstwą grubości od

0,9mm do 3,5mm. Są to masy chemoutwardzalne dwuskładnikowe stosowane na zimno.
Użyte materiały powinny posiadać właściwości retrorefleksyjne. Bezpośrednio po
malowaniu można zapewnić przez posypanie mokrej warstwy mikrokulkami szklanymi lub
mieszaniną mikrokul ze środkiem uszorstniającym. Masy chemoutwardzalne należy
nanosić na czyste i suche podłoża bitumiczne i betonowe wolne od kurzu, piasku i oleju.
Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej
objętości. Po wymieszaniu masy należy powoli dodawać utwardzacz jednocześnie
mieszając całość. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny należy niezwłocznie przystąpić do
nakładania masy. Zalecana grubość nakładanej powłoki wynosi od 1,5 do 3,0 mm.
Grubość ta zapewnia utrzymanie właściwych parametrów w czasie eksploatacji. Masę
należy nanosić w zakresie temperatur powietrza 5-35stC przy wilgotności względnej
powietrza

nieprzekraczającej

80%.

Temperatura

podłoża

minimum

+5stC.

Niedopuszczalne jest nanoszenie masy podczas wyraźnego zawilgocenia powietrza lub
podłoża tj. przy opadach atmosferycznych, w czasie występowania mgły lub rosy. W celu
nadania wykonywanym oznakowaniom efektu odblaskowego należy natychmiast po
naniesieniu farby posypać naniesione powłoki mikrokulkami szklanymi retrorefeksyjnymi.
Masa jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia
monomery akrylowe, dlatego też podczas wykonywania prac malarskich należy
przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie
zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie wykonywania
wymalowań. Masę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala
od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.
Oznakowanie pionowe:
•

wszystkie zastosowane znaki z grupy wielkości znaków średnich,

•

znaki powinny być zakontrowane, tj. zabezpieczone przed możliwością obrócenia
wokół własnej osi,

•

tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej (grub. blachy – 1,50 mm) lub
aluminiowej (2,0 mm), tłoczone

•

zagięcie - ramka - zewnętrzne o szerokości 14-16 mm

•

folia odblaskowa II generacji (High Intensity Grade, typ 2),

•

znaki na słupach stalowych ocynkowanych, średnica słupków 60 mm, grubość
ścianek min. 2,9 mm,
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IV. Opinie i uzgodnienia

