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1. Podstawa opracowania 
 
 

Zawarta umowa na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. pomiędzy: 
 
Gminą Suszec z siedzibą w Suszcu 43-267 Suszec ul. Lipowa 1 nr Umowy Dr/272/w/1/ z dnia 23.01.2011r 
wraz z aneksami do umowy 
 
a firmą: 
 
Biuro Projektów komunikacji L ądowej Trasa mgr inż. Tomasz Świderski z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 
przy ul. Powstańców 12/4, 41-700 Ruda Śląska 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r 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 dn. 23.12.2003r) 
 

• Wizja lokalna w terenie  
 
 

2. Zakres opracowania 
 

 Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót w związku z 
przebudową ulicy Szkolnej w Suszcu. Odcinek od kościoła parafialnego do skrzyżowania z ul. Dolną 
wraz z skrzyżowaniem.  

 
3. Materiały wyj ściowe do projektowania 
 

• Zaktualizowany podkład sytuacyjno-wysokościowy  
 

• Inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego i pionowego w terenie wykonana 
przez opracowującego niniejszy projekt, 

 
• Pomiar i obserwacja ruchu, 
 
• Zaakceptowane przez zamawiającego rozwiązanie geometrii układu drogowego. 

 
• Uzyskane Opinie i Uzgodnienia, załączone do niniejszego opracowania 
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4. Opis stanu istniejącego 
 
 Odcinek ulicy Szkolnej objęty opracowaniem o długości ok. 265mb Jest to droga jedno jezdniowa 
klasy „Z”-  dojazdowa do posesji położonych w rejonie opracowania.  posiada nawierzchnie bitumiczną,. 
Jednia ulicy Szkolnej posada szerokość w granicach 5,0-5,5m w zależności od odcinka. Przekrój pół uliczny 
z lokalizacją krawężników z jednej strony, brak oznakowania poziomego, poza odcinkiem początkowym w 
rejonie kościoła ( Istniejące oznakowanie poziome i pionowe pokazano na rys 2.1 ) 
 Obserwacja ruchu wykazała, że nie dochodzi do znaczących zakłóceń pojazdy poruszają się 
płynnie z stosunkowo niskimi/średnimi prędkościami, charakterystycznymi dla tej klasy drogi. Istniejące 
natężenie ruchu jest stosunkowo niewielkie. Ulica Dolna krzyżująca się z ul. Szkolną – przekrój drogowy lub 
pół uliczny zmienna szerokość w planie w zależności od ocinka. 
 
  
5. Opis stanu projektowanego 

 
5.1 Oznakowanie pionowe 
 
  

Zakres prac czasowej organizacji ruchu wynika bezpośrednio z technologii i zakresu prac 
realizacyjnych inwestycji, polegających na wykonaniu pełnej konstrukcji nawierzchni oraz warstwy 
ścieralnej, ułożeniu krawężników oraz wykonaniu odwodnienia ulicy. Zakres rzeczowy inwestycji został 
podzielony w projekcie czasowej organizacji ruchu na odrębne etapy realizacyjne oznaczone numerami od 1-
12, z których etapy 1-14 posiadają takie same - powtarzalne oznakowanie, zaś etapy 15-22 polegające na 
przebudowie włączenia ulicy Szkolnej do ul. Dolnej z skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym posiadają indywidualne oznakowanie  

 
Dodatkowo dla prac realizacyjnych w pasie drogowym, ale poza skrajnia ulicy  

Szkolnej przewidziano niezależny schemat oznakowania.  
W wszystkich etapach dopuszcza się maksymalnie zajęcie pasa robót tak by pozostawić 

minimum 2,5m szerokości istniejącej jezdni ulicy przeznaczonej dla ruchu kołowego . 
 
Oznakowanie każdorazowo musi obejmować znaki ostrzegawcze o robotach i zawężeniu jezdni, pieszych 
mogących pojawić się na jezdni, znaki ograniczające prędkości i dopuszczalność wyprzedzania w rejonie 
robót.  Po zrealizowaniu remontu przewiduje się wykonanie docelowej organizacji ruchu według 
odrębnego opracowania. 
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6. Warunki techniczne  
 

 
• Lokalizacja oznakowania winna zostać wybrana w terenie w sposób umożliwiający jego najlepszą 

widoczność, niekolidujący z wjazdami bramowymi i ciągami pieszymi. 
 

• Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót oznakowanie winno stanowić przedmiot 
odbioru w obecności inspektora nadzoru w razie potrzeby również komendy policji oraz organu 
zarządzającego ruchem. Miejsca niebezpieczne należy  dodatkowo odpowiednio oznakować 
wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, dotyczy to zwłaszcza ewentualnie 
wykonywanych przekopów kontrolnych, miejsc odkryć studni rewizyjnych, kabli eletroenergtycznych 
itd. 

 
• Oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy wykonać zgodnie z załącznikami 1,2,3,4 

do Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r 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 z dnia 23.12.2003r poz. 2181. oraz zgodnie z SST GDDP 
D07.02.01. “Oznakowanie pionowe” 
Możliwe jest zastosowanie innych materiałów po uzgodnieniu z Inwestorem 
 

• „ Wykonawca indywidualnie uzgodni z właścicielami przyległych posesji sposób dojazdu do posesji” 
w szczególności należy uzgodnić w sposób indywidualny dojazd do posesji w rejonie istniejącego 
przebudowywanego skrzyżowania. 
 

• Należy zapewnić ręczne kierowanie ruchem w rejonie skrzyżowania, etapy 14-19 przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 
 
 
 

    Opracował: 
     Mgr Inż. Tomasz Świderski 
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SPIS RYSUNKÓW 
 
 
 
 

RYS NR 1.  PLAN ORIENTACYJNY    W SKALI 1:10 000 
 
RYS NR 2.1 PLAN SYTUACYJNY  
 CZASOWEJ  ORGANIZACJI RUCHU 
 ( SCHEMATY POWTARZALNE )  W SKALI 1:1000 
 
RYS NR 2.2-2.9 PLAN SYTUACYJNY  
 CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 (SCHEMATY INDYWIDUALNE)  W SKALI 1:500 

 
 


