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Odpowiadajqc na zapytanie 228 marca br. w $rawie planow Zarzqdu Drog Miejskich

na2019 r., informujemy ze lista zadart, o ktorych informowaliSmy, obejmuje remonty i

inwestycje bqdqce na etapie rob6t budowlanych, wyboru wykonawcy robot, a takZe na

etapie projektowym. Realizacja tych ostatnich jest od terminu ukoriczenia prac

projektowych i uzyskania wszystkich niezbqdnych pozwolen lub uzgodnien, a takze od

przyznania Srodk6w na ich realizacjq pzez Radq m.st. Warszawy. \N zwiqzku z tym,

nie jest mozliwe podanie dokladnych terminow ogloszenia przetargu oraz realizaqi

prac.

Odnoszqc siQ do pytah dotyczqcych poszczegolnych inwestycji przekazujemy

nastqpujqce informacje.

ad. 1. Modernizacja pl. Piqciu Rogow.

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. Spodziewamy siq 2e bqdzie ona

gotowa w lll kw. 2019 r. Rozpoczgcie robot budowlanych, w przypadku otrzymania

kompletnej dokumentaqi, przyznania niezbgdnych Srodkow finansowych na realizacjq

i rozstrzygniqciu przetargu na roboty, jest mozliwe na przelomie 2019 i 2020 r.

ad.2 Modernizacja pl. Na Rozdro2u

Tnrva przygotowanie dokumentacji projektowej. Spodziewamy siq ze bgdzie ona

gotowa w lll kw. 2019 r. Rozpoczqcie robot budowlanych, w przypadku otrzymania

kompletnej doku ment acji, przyzna n ia n iezbqd nych Srod kow fi n a nsowych n a realizacjq

i rozstrzygnigciu przetargu na roboty, jest mozliwe na przelomie 2019 i 2020 r.

ad. 3. Nowe drogi dla rowerow

Dysponujemy kompletnq dokumentacjq dla budowy drogi dla rower6w na al. Jana

Pawla ll na odcinku od al. SolidarnoSci do ronda ONZ (str. wschodnia). Realizacja

rob6t jest uzalezniona od przyznania Srodkow finansovvych na ten cel.



Dysponujemy r6wnie2 dokumentacjq projektowq dla budowy drogi dla rower6w na al.

Jana Pawla ll iul. Chalubiriskiego na odcinku od ronda ONZ (str. wschodnia), kt6ra

wymaga wykonania poprawek przez projektanta. Realizacja rob6t jest uzale2niona od

przyznania Srodk6w finansowych na ten cel a tak2e od uzyskania uzgodnienia ze

strony PKP S.A.

Ponadto dysponujemy dokumentacjq projektowq dla przebudowy drogi dla rower6w

na ciqgu ulic Rudnickiego - Perzyfiskiego - Podczaszyriskiego. Tu r6wnie2 realizaqa

jest uzale2niona od przyznania Srodk6w finansowych na ten cel.

Pozostale planowane trasy sq na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Ponadto, ZDM realizuje r6wnie2 szereg projekt6w w ramach bud2etu

partycypacyjnego, kt6re nie byty ujgte na liScie planowanych inwestycji. Obecnie w

fazie realizaqi sq m.in. takie projekty jak droga dla rower6w na ul. Drewny czy

,,Poprawa warunk6w ruchu rowerowego na Pradze". trua postQpowanie przetargowe

na wykonawcq dr6g dla rowerow na ul. Kaliskiego, Glqbockiej i Rudzkiej.

Niezale2nie od tego, trwa r6wnie2 realizaqa juL rozpoczqlych inwestycji rowerowych

(m.in. na ul. Pulawskiej czy ,,obwodnicy" Targ6wka). t-qcznie z dzialaniami innych

instytucji, w trakcie realizacji jest ponad 60 km infrastruktury rowerowej.

ad. 4 Modernizacja sygnalizacji Swietlnej

Obecnie na etapie realizaqi jest budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzy2owaniu ul.

Stryjeiskich i ul. Przy Ba2antarnioraz ul. Raszyriskiej z ul. Koszykowq. W najbli2szych

tygodniach planowane jest ogloszenie przetargu na przebudowg skrzy2owania al.

Niepodleglo6ci i Batorego, wraz zWznaczeniem brakujqcego przejScia dla pieszych i

budowq dojScia naziemnego do przystank6w tramwajov'rych. Dysponujemy

dokumentacjq projektowq dla budowy sygnalizacji na skrzyzowaniach al. Krakowska -

Lipowczana, al. KEN (6 przejS6 dla pieszych), Kajki - Alpejska, Kajki - Odrodzenia,

Leszno - Karolkowa. Realizacja tych zadah jest uzale2niona od przyznania Srodk6w

finansowych na ten cel. Pozostale planowane sygnalizacje Swietlne sq na etapie

przygotowan ia dokumentacji projektowej.
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