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DotyczF projektu i wykonania ścieźki rowerowei przez pęt|ę tramwaiową przy u|.
Maryrnonckiej.

W odpowiedfi na pismo Row.11.0oo3{7 ż d nia 22'o3.2o12 r. informujemy, źe:
ad. pkt, I

Tramwaje Warszawśkie sp. f o.o' (TW), zgodnie z usta|eIiam| f zarrądem Dróg
Miejskich (zDM), który jest lnwestorem budowy ścieżki roweroweJ, zapewnią

-.abudowy torowiska w miejscu z8odnym z projektem ścieżki rowerowej;
_p.zebudowy 2 słupów t'-dkcyjnych.

Niezaleźnie od inwestycj| zDM realizowany iest W tym rejonie p|anowv remont

|niastruktury tramwajowej, w zwĘzku z jej złym s1an6m techni.znym. Roboty

Emontowe, łtóre wymagają WĘczeń ruchu tramwajowego, p|anujemy zakoń.fyć

w polowie bieżącego roku.

Ad. Pkt.z

sfacunkowy kosd roŃt Źwiązanych z:

-zabudową torowlska w reionie ścieżki rowerowej Wynosi ok. 8 tys. .| + VAT;
_pĘebudową słupów trakcyjnych w rejonig ścieźki rowe.owej wynosi

ok. 36 tys. zł + VAT.

Źńdłem finansowania .Emontów infrastruktury tramwajowej jest rekomp€nsaE za

świadczone usfugi pzewozowe zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą pŻez

spólkę z m. st. warśzawa Umowa.

ad. pkt 3 l4

zepeu.nienie peronu na pęt|i l:est koni€czne ze wzg|ędów t€chnicznych i zostanie on

odtwonony w dotychczasowej |oka|izacji. w kweśii rozwĘzań oBanizacii ruchu

sąd Rejolowy dla ń.ś.\łi!Mq,]' xI] v/ydział coŚloda!.zy KEjowego Rejstru sądowego Nr KRs 0o0ol459l o
K3Pirał z^k|adov!: 467 275 0a0 d NIP 525.22.56.124

R'L rodi.zcnioEy: Balk Polska Ksa oszczędaoŚc' s.A' 17 1240 6003 1 l l ] 00oo 4943 l l75



związanych ze ścieżką rorłrerową swoje obawy p.osimy kierować do lowestora |ub iednostek
odpowiedzia|nych za uzgadnianie prcjektów organizacji ruchu.

Jednocześnie informujem' że omawiańa pęt|a ma charakler awaryjny (t€chniczny) i

z|oka|izowany przy nlej peron nle powinien pełnić funkĆji obsługi pasażeńw z uwagi na
lokalizację wfuku wypukłym o bardzo małym promieniu.

ad. pk,5

ze wzg|ędu na występowanle foziazdów oraz lukóW o małych promieniach pĘdkość

tramwaju na pęt|i nie pr2ekr.cza 15 km/h. Na pEeiściach iprzejazdach motorn|czy musi
zachować szczegó|ną ostrożność.

ad. ptt 6

Naszą opinię do rozwląfań organizacii ruchu w reionle pęt|i Twa.dowska opar|iśmy na
ogó|nej wiedzy o ruchu drogowym, z której wynika, że uczestnik ruchu n|e powlnlen być
zmuszany do podejmowąnia wie|u decyŹ'i jednocfeśnĘ gdrz powoduje to zwĘkzenie
pr.wdopodobieństwa popetnienia . błędu. Jest to uwiąz;ne z wiedzą o psycho|ogiczrrych i
psychoii4ologicznych c.chach użytkowników drĘ {zob. np. Datka, suchorŹewski. Tracz
"lnłnieria Ruchu,. WKiŁ warszawą 1999 st|.27 -Rozdz. !-7 pkl.g]',

odnosfąc się do zapisów notatki z dnia 14.12.2010 r. potwierdfamy, że zgodnie z usta|eniami
na spotkaniu wykonamy:

_ k.awęźnik oddzie|ająry chodnik od ścieżki rowgrowej,
_ p.zosunięcie śupów trakcyjnych ko|idujących f przebiegiem ścieźki rowerowej,
* zabudowę torowiska w mieiscu pżecĘcia śrieżki .owerowej i torowisia.

Powyźsze wykonan6 prace umoź|iwią budowę pzez zDM ścieżki rowerowej, z8odnie z
pŻebie8iem wyb|anym na spotkaniu.
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