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OPINIE, ZATWIERDZENIA
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CZEŚĆ OPISOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003 roku; Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym; Załączniki nr 1÷4 do rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 roku, Dziennik Ustaw, 
załącznik do nr 97, poz. 485 z dnia 22 grudnia 1992 roku. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu czasowej 
organizacji ruchu dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Malinowej 
w Radostowicach o długości około 270mb.” 

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Malinowej od km 0+000 
(skrzyżowanie z ul. Graniczną) do km 0+270,57. Długość projektowanego 
odcinaka wynosi 270,57m. 

W ramach opracowania przewidziano: 

− uzupełnienie i wyrównanie istniejącej (wcześniej przygotowanej) 
podbudowy, 

− wykonanie nawierzchni bitumicznej: warstwa wiążąca 4cm 
i warstwa ścierająca 3cm, 

− wykonanie, lokalnie poboczy. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Przeznaczony pod inwestycję teren stanowi droga z kruszywa łamanego 
stanowiąca dojazd do istniejącej zabudowy zlokalizowanej wzdłuż drogi. 
Istniejąca jezdnia posiada szerokość od ok. 3m. Odwodnienie jej realizowane 
jest poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne. Ulica ta pełnią funkcję drogi 
dojazdowej do przyległej zabudowy – mieszkalnej, jednorodzinnej. 
Występujący na niej ruch samochodowy można określić, jako niewielki. 

4. OPIS OZNAKOWANIA NA CZAS BUDOWY. 

Oznakowanie dla przedmiotowego odcinka należy wykonać zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 
2002r., Dziennik Ustaw nr 170, poz. 1393, z uwzględnieniem załączników 
nr 1÷4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik do nr 220, poz. 2181 
z dnia 23 grudnia 2003 roku.  

Cały planowany zakres robót wykonany zostanie w jednym. W związku 
z charakterem prac planuje się wyłączenie z ruchu ulicy Malinowej 
z wyjątkiem pojazdów budowy oraz mieszkańców ulicy Malinowej. 
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Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańców 
do ich posesji na czas robót oraz służb ratowniczych min.: Policji, Straży 
Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego itp. Inwestor na 14 dni przed 
rozpoczęciem prac poinformuje mieszkańców o planowanych robotach 
i wyłączeniu ulicy z ruchu. 

Na ulicy Granicznej, w związku z planowanym wyłączeniem z ruchu 
ul. Malinowej zaprojektowano „zwężenie jezdni – lewostronne”, na wysokości 
zjazdu na ulicę Malinową. Regulują to znaki A-12b oraz A-12c. Dodatkowo 
w celu zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym zastosowano 
zakaz wyprzedzania (B-25) oraz ograniczenie prędkości do 40km/h (B-33). 

Dodatkowo na zachodnim wlocie (ul. Wiejska) na skrzyżowanie 
z ul. Graniczną również zaprojektowano zakaz wyprzedzania (B-25) 
i ograniczenie prędkości do 40km/h (B-33) oraz znaki informacyjne A-14 i A-
30 z tabliczką „Piesi”. 

5. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
Do zabezpieczenia robót stosuje się zapory drogowe U-20a (wygrodzenie 

wzdłużne rejonu robót) i U-20b (wygrodzenie poprzeczne rejonu robót), 
tablice prowadzące, ciągłe U-3b z pulsującymi żółtym światłami. 

5. UZASADNIANIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 

Konieczność wprowadzenia zmiany organizacji ruchu związana jest 
z prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku z realizacją inwestycji 
pn. „Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach o długości około 270mb.”. 

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Planowany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu to – 08.2013r. 

Planowany termin przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu to – 
12.2013r.



„Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach o długości około 270mb.” 

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU    7 

CZEŚĆ RYSUNKOWA 
ORIENTACYJA    skala 1:10000,    rys. nr 1 

PLAN SYTUACYJNY   skala 1:500,    rys. nr 2 






