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SPIS RYSUNKÓW        

numer rysunku tytuł rysunku skala 
 

POMO-PW-1.1.SOR-100-00 Plan orientacyjny 1:10 000 
POMO-PW-1.1.SOR-100-01 Układ arkuszy projektu 1:5 000 
POMO-PW-1.1.SOR-100-A3 Projektowana stała organizacja ruchu – A3 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-A4 Projektowana stała organizacja ruchu – A4 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-B2 Projektowana stała organizacja ruchu – B2 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-B3 Projektowana stała organizacja ruchu – B3 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-B4 Projektowana stała organizacja ruchu – B4 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-C1 Projektowana stała organizacja ruchu – C1 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-C2 Projektowana stała organizacja ruchu – C2 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-C3 Projektowana stała organizacja ruchu – C3 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-C4 Projektowana stała organizacja ruchu – C4 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-D1 Projektowana stała organizacja ruchu – D1 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-D2 Projektowana stała organizacja ruchu – D2 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-D3 Projektowana stała organizacja ruchu – D3 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-D4 Projektowana stała organizacja ruchu – D4 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-E1 Projektowana stała organizacja ruchu – E1 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-E2 Projektowana stała organizacja ruchu – E2 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-F1 Projektowana stała organizacja ruchu – F1 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-F2 Projektowana stała organizacja ruchu – F2 1:500 
POMO-PW-1.1.SOR-100-F3 Projektowana stała organizacja ruchu – F3 1:500 
   

                                                                                                                                                                                          



Rozwój i uporządkowanie Parku Pole Mokotowskie – Projekt stałej organizacji ruchu 

 
Projekt pn. „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego 
oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

2 

A CZĘŚĆ OPISOWA 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 

Przedmiotem projektu są rozwiązania z zakresu stałej organizacji ruchu dla terenów przyległych do pasów dróg 
publicznych dla inwestycji pn.: „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie 
Parku Pole Mokotowskie w Warszawie”. 

Zakres opracowania obejmuje teren, znajdujący się w obrębie administracyjnym dzielnic Śródmieście oraz Ochota, na 
działkach ew. nr 8/3 z obrębu 5-05-09 oraz 18/9, 19/2, 19/3, 31, 25, 33, 3, 4, 10, 15/2, 16/7, 35/1, 35/3 z obrębu 2-01-
06. 

Projekt nie podlega zatwierdzeniu Biura Polityki Mobilności i Transportu z uwagi na brak zmian w organizacji ruchu w 
pasach dróg publicznych. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 602 z późn. 
zmianami); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 
177, poz. 1729). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 Polska Norma PN-N-01-256-5 Znaki bezpieczeństwa Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 
430). 

 Aktualna mapa zasadnicza z aktualnym zagospodarowaniem terenu. 
 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 

3 STAN ISTNIEJĄCY 

 

Istniejące zagospodarowanie stanowi przede wszystkim układ ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych lub rowerowych 
przeznaczonych do rekreacji. Na terenie zlokalizowany jest również parking dla samochodów osobowych. W 
pozostałym zakresie obszar objęty projektem jest terenem parkowym z elementami zieleni urządzonej, obiektami 
gastronomicznymi oraz zbiornikami wodnymi. 
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3.1. ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU 

Pod względem oznakowania istniejącą organizację na terenie objętym opracowaniem, stanowiącym obszar przyległy 
do pasów drogowych, tworzą przede wszystkim elementy oznakowania ścieżek rowerowych wybudowane w ramach 
inwestycji pn.: „Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim”. Oznakowanie istniejące zostało przedstawione w 
rysunkach projektowanej organizacji ruchu. 

Pod względem układu drogowego teren parku stanowią przede wszystkim alejki piesze lub pieszo jezdne 
przeznaczone do ruchu pieszego, rowerowego, rekreacyjnego i obsług technicznej obiektów restauracyjnych. Alejki 
mają zróżnicowane szerokości oraz geometrię, która została przedstawiona w części rysunkowej. 

4 STAN PROJEKTOWANY 

Projektowane oznakowanie dotyczy terenu poza pasami dróg publicznych.  

 

Pod względem oznakowania przewidziano w ogólności: 
 oznakowanie dróg rowerowych; 
 oznakowanie dróg pieszo-rowerowych; 
 oznakowanie i wytycznie dróg pożarowych; 
 elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego regulujące dostępność wybranych obszarów; 
 oznakowanie regulujące zasady parkowania na parkingach. 

Pod względem geometrii dróg przewidziano w ogólności: 
 pozostawienie wyznaczonych w ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim”; 
 likwidację większości ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych; 
 budowę nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w nowym śladzie lub w odtworzeniu śladu 

istniejącego; 
 budowę dodatkowych miejsc do rekreacji. 

Zarówno oznakowanie jak i informacje o układzie geometrycznym przestawiono w części rysunkowej projektu. 

4.1. PROJEKTOWANE ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (UKŁAD GEOMETRYCZNY ALEI) 

Zmiany zagospodarowania (alejki likwidowane oraz nowe alejki) przedstawiono w części rysunkowej.   

4.2. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU (OZNAKOWANIE) 

Niżej przedstawiono główne elementy oznakowania. Te i pozostałe elementy oznakowania przedstawiono w rysunku 
projektowanej stałej organizacji ruchu. 

Oznakowanie dróg rowerowych obejmuje przede wszystkim: 
 oznakowanie dróg rowerowych znakami poziomymi P-23 (w przypadku skrzyżowań wyniesionych, 

oznakowanie należy przesunąć poza najdalszy rząd poprzeczny z kostki); 
 oznakowanie dróg rowerowych lub pieszo-rowerowych znakami pionowymi C-13, C-13a, C-13/16, 

C13a/16a; 

Oznakowanie parkowania na parkingach dla pojazdów samochodowych: 
 zakaz wjazdu na teren parkingu  

o tabliczka wyłączająca z zakazu samochody obsługi imprez masowych i awaryjnych 
 zakaz wjazdu na teren parkingu 

o tabliczka wyłączająca z zakazu samochody obsługi imprez masowych, awaryjnych i rodzin z 
dziećmi oraz osoby niepełnosprawne 
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 oznakowanie pionowe i poziome stanowisk dla osób niepełnosprawnych z tłem w kolorze niebieskim. 

4.3. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 

W ramach urządzeń bezpieczeństwa ruchu przewidziano m.in.: 
 montaż słupków blokujących U-12c ograniczających możliwość wjazdu pojazdom samochodowym; 

4.4. URZĄDZENIA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI 

 

W ramach projektu nie przewidziano budowy elementów Miejskiego Systemu Informacji (MSI). Wyposażenie Parku w 
ww. elementy będzie przedmiotem ewentualnej odrębnej inwestycji. 

4.5. OZNAKOWANIE DROGI POŻAROWEJ 

Na terenie inwestycji wyznaczono drogi pożarowe oznakowane znakami pionowymi: 
 „Nie zastawiać”; 
 „Droga pożarowa”; 
 Znakiem drogowym wskazującym kierunek jazdy. 

 

Oznaczenie należy wykonać zgodnie z  
 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Par 4, Ust. 2, Pkt 4 Pdpkt j) oraz  
 PN-N -01 256-5 Znaki bezpieczeństwa Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych (Punkt 6). 

 

Znak „Nie zastawiać” należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 7010:2020-07 - wersja angielska Symbole graficzne -- 
Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa o szerokości min. 400 mm. 

Tabliczkę „Droga pożarowa” stosować w szerokości dostosowanej do znaku „Nie zastawiać”. 

Znak wskazujący kierunek jazdy stosować w kształcie oznakowania dróg publicznych C-1 do C11, przy czym należy 
zastosować strzałkę w kolorze czarnym i tło w kolorze białym w rozmiarze mini (MI), tj. o średnicy 400 mm. 

 

Niżej przedstawiono dodatkowe wymagania dla umieszczania oznakowania drogi pożarowej: 
 Znaki „Droga pożarowa” powinny być dobrze widoczne o każdej porze doby, a sposób ich rozmieszczenia 

wzdłuż drogi pożarowej nie powinien budzić wątpliwości u kierujących jednostkami ochrony 
przeciwpożarowej.  

 Znaki „Droga pożarowa” powinny być umieszczone po prawej stronie jezdni, na wysokości co najmniej 2 m 
od nawierzchni drogi. Znaki powinny być umocowane na konstrukcjach wsporczych, tj. słupach, ramach, 
wysięgnikach, konstrukcjach bramowych itp. wykonanych z materiałów trwałych. 

 Znak powinien być wykonany takiej wielkości, aby był dobrze widoczny ze znacznej odległości z materiału 
fotoluminescencyjnego lub odblaskowego.  

 Przy każdej zmianie kierunku drogi powinien być umieszczony znak wskazujący kierunek jazdy oraz znak 
„Droga pożarowa”. 
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 Przy umieszczaniu znaków „Droga pożarowa” należy uwzględniać czynniki mogące wpłynąć na możliwość 
ich zauważenia i odczytania, jak na przykład obecność obiektów budowlanych, drzew, krzewów itp. mogących 
zasłaniać znak.  

 W przypadku stwierdzenia w terenie ograniczeń opisanych wyżej względem lokalizacji znaków 
przedstawionych w niniejszym projekcie, należy zmienić lokalizację w uzgodnieniu z Projektantem lub 
przedstawicielem inwestora lub rzeczoznawcą do spraw pożarowych. 

5 PLANOWANY TERMIN WDROŻENIA STAŁĘJ ORGANIZACJI RUCHU 

Przewidywany termin wdrożenia stałej organizacji ruchu:  4 kwartał 2020 lub 1 kwartał 2021 roku. 

6 ZAPISY I USTALENIA DODATKOWE 

 Wszystkie urządzenia znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ich rozmieszczenie na 
drodze muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. 220 poz. 2181 
z 2003 roku z późn. zm. Podczas montażu urządzeń należy zachować skrajnię drogową określoną w 
wymienionym wyżej rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
Dz. U. 43 poz. 430 z roku 1999. 

 Na skosach powierzchni P-21 stosować punktowe elementy odblaskowe montowane na nawierzchni jezdni. 
 Istniejące oznakowanie poziome przeznaczone do likwidacji należy usunąć metodą bezinwazyjną nie 

powodującą uszkodzeń nawierzchni.  
 Niniejszy projekt dotyczy wyłącznie branży inżynierii ruchu i nie określa rozwiązań technicznych i 

konstrukcyjnych realizowanych według projektów innych branż. 
 W ramach wdrożenia stałej organizacji ruchu należy stosować się do wymagań wykonawczych 

przedstawionych w wydanych opiniach zarządców dróg oraz wytycznych wykonawczych ZDM. 
 Należy zastosować znaki pionowe o wielkości MINI (400 mm), z folii odblaskowej I generacji, na słupach 

wsporczych o średnicy min. 50mm.  
 Znaki należy ustawić poza skrajnią – 0,5m.  
 Oznakowanie poziome stosować jako cienkowarstwowe. 
 Słupki U-12c należy montować z zachowaniem skrajni, w rozstawach od 1,5 do 1,8 m – zalecane 1,7 m; 
 Należy stosować słupki U-12b i U-12c w uzgodnieniu z Wydziałem Utrzymania i Remontów Dróg ZDM: 

  typu „Syrenka” współczesna – symbolem syrenki do chodnika; 
  typu „Syrenka” historyczna. 

 Zwieńczenia słupków blokujących zamontowanych w poprzek ciągów pieszych oraz na przystankach, 
należy malować na żółto. 

 W środku DDR należy stosować słupek elastyczny typu „Syrenka” z elementami odblaskowymi - wg. 
standardu ZDM (w gniazdach montażowych). 

 Stosować znaki, dla których producent wystawia deklarację zgodności z odpowiednią normą. 
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