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dotyczy: zmiany organizacji
Farbiarskiej, Ludwinowskiej i Jeziorki.

ruchu w rejonie skrzyżowania ulic:

w ZWiąZ:::~' rozw:::rObl~2:cegO organizacjiruchu
na skrzyżowaniu ulic: Farbiarskiej, Ludwinowskiej i Jeziorki przedstawiam trzy
warianty rozwiązań ww problemu z prośbą o zapoznanie się i wyrażenie opinii w
niniejszej sprawie.

W załączeniu trzy rysunki wraz z opisem proponowanych zmian.
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Otrzymują:
1. a/a
2. Wydział Organizacyjny w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
3. Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy



WARIANT I
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1. Wariant I
Pierwszeństwo przejazdu na ulicy Ludwinowskiej w układzie wschód-zachód z podporządkowaniem
ruchu pojazdów z ulicy Farbiarskiej i Jeziorki. Ulica Farbiarska na północ od ulicy Ludwinowskiej
oznakowana jako droga jednokierunkowa z zakazem wjazdu z ulicy Ludwinowskiej. •.
Wariant ten zakłada jedynie zmianę organizacji ruchu bez ingerencji w geometrię skrzyżowania a
jedynie porządkuje ruch na skrzyżowaniu.-
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WARIANT II
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Wariant II
Mini rondo z pierścieniem wewnętrznym o średnicy 5,0 m (przejezdnym) i pierścieniem
zewnętrznym o średnicy zewnętrznej 17,0 m. Ponieważ geometria skrzyżowania wymaga
jego przebudowy konieczna będzie ingerencja w działki przyległe dla wykonania chodników
wokół ronda. Ulica Jeziorki włączona przed rondem do ulicy Farbiarskiej.
Oznakowanie: Ulica Farbiarska na północ od ulicy Ludwinowskiej oznakowana jako droga
jednokierunkowa z zakazem wjazdu z ulicy Ludwinowskiej. Oznakowanie jak dla ronda z 4
wylotami i 3 wlotami.
Zaletą tego rozwiązania jest uporządkowanie ruchu na skrzyżowaniu i możliwość dosyć
płynnego przejazdu przez rondo. Zabudowana wyspa środkowej daje możliwość skrętu
pojazdom ciężarowym posiadającym zgodę na wjazd.
Utrudnienia: zmniejszy się komfort dojazdu dla pojazdów jadących z kierunku południowego
ulicą Farbiarską.
Wariant może skutkować koniecznością wykupu gruntów od prywatnych właścicieli.
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WARIANT III

iorki

\;'-.~"

-\ . 4)Q)
---'~I-'-

'.
\

Wariant III

- Organizacja ruchu taka jak w wariancie II uzupełniona o zakaz wjazdu z ulicy Baletowej w ul.
Jeziorki (ul. Jeziorki na całej długości pozostaje dwukierunkowa).


