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OPIS  TECHNICZNY 

 

1.   PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest tymczasowa organizacja ruchu, 

która zostanie zastosowana podczas przebudowy ulicy Jasnej w Kryrach w gminie Suszec w 

powiecie pszczyńskim. 

 

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt organizacji ruchu został opracowany na podstawie: 

– umowy zawartej z  Gminą Suszec, ul. Lipowa 1,  43-267 Suszec; 

– projektu technicznego przebudowy ul. Jasnej; 

– mapy zasadniczej z zasobów; 

– mapy ewidencji gruntów; 

– wypisów z rejestru gruntów, 

– wizji lokalnej w terenie; 

– ustaleń z Inwestorem; 

– Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 

115 z późniejszymi zmianami);  

– Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108, 

poz. 908 z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. nr177, poz.1729). 

– aktualnych norm i wytycznych. 
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3.  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 

W stanie istniejącym ulica Jasna zapewnia dojazd do kilku posesji zlokalizowanych po 

obu stronach ulicy oraz do pól uprawnych. W stanie istniejącym ulica na połowie odcinka 

posiada nawierzchnię utwardzoną frezem asfaltowym a na pozostałej długości posiada 

nawierzchnię gruntową.  

Na ulicy Jasnej  nie ma oznakowania poziomego. Istniejące oznakowanie pionowe to 

znaki: 

– A-7 umieszczony na włączeniu ulicy do ulicy Wyzwolenia, 

– B-18 wraz z tabliczką „Za wyjątkiem dojazdu do posesji”. 

 

4.   OPIS  STANU  PROJEKTOWANEGO 

4.1. Ulica Jasna 

Dla przebudowywanej ulicy Jasnej przyjęte zostały następujące parametry: 

– klasa drogi – D, 

– prędkość projektowa – 30km/h, 

– szerokość jezdni – 3,0m, 

– szerokość poboczy utwardzonych kruszywem – 0,75m, 

– kategoria obciążenia ruchem – KR1, 

– przyjęta grupa nośności podłoża – G1. 

Ulica Jasna zostanie przebudowana poprzez wykonanie nowa konstrukcji nawierzchni 

z betonu asfaltowego.  

  

4.2.  Tymczasowa organizacja ruchu 

Na czas przebudowy ulicy Jasnej zaprojektowana została tymczasowa organizacja 

ruchu. Na czas wykonywania robót zaprojektowane zostało zamknięcie drogi dla ruchu. 

Zamknięcie należy wykonać za pomocą bariery U-20b oraz znaku B-1 umieszczonym na 

barierze. Barierę na wlocie ulicy Jasnej należy ustawić tak, żeby umożliwi ć przejście pieszych 

wzdłuż chodnika przy ulicy Wyzwolenia. Ze względu na to, że jest to droga ślepa należy, po 

skończonym dniu roboczym, zapewnić dojazd do posesji. W tym celu należy pod znakiem    

B-1 umieścić tabliczkę „Nie dotyczy dojazdu do posesji”.   

Na ulicy Wyzwolenia zaprojektowane zostały następujące znaki: 

– po stronie północnej skrzyżowania: 

- znak B-21 z tabliczką T-s1 „Nie dotyczy dojazdu do posesji” w odległości 30m od 

skrzyżowania, 
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- znak F-6a z miniaturką znaku B-1 umieszczony pod istniejącym znakiem A-6c, 

– po stronie południowej skrzyżowania: 

- znak B-22 z tabliczką T-s1 „Nie dotyczy dojazdu do posesji” w odległości 30m od 

skrzyżowania, 

- znak F-6a z miniaturką znaku B-1 umieszczony pod istniejącym znakiem A-6b. 

 

Na końcu odcinka robót na ulicy Jasnej zaprojektowana została bariera U-20b ze 

znakiem B-1. 

 

4.3.  Wytyczne dla wszystkich odcinków 

Mieszkańców posesji na danym odcinku robót należy zawiadomić co najmniej trzy dni 

wcześniej o terminie rozpoczęcia robót i przewidywanym czasie trwania robót. W czasie 

wykonywania robót drogowych należy zapewnić możliwość dojścia pieszego do posesji. Po 

zakończeniu dnia roboczego należy zapewnić dojazd do posesji.  

 

Projektowane tymczasowe znaki pionowe należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej o grubości 1,25mm lub z blachy aluminiowej podwójnie zagiętej na całym 

obwodzie poprzez odpowiednie wyoblenie krawędzi znaków. Tył znaku powinien być 

wyposażony w uchwyty montażowe oraz powinien być zabezpieczony farbą koloru szarego. 

Lica znaków należy wykonać z folii odblaskowej typu 2. Należy zastosować znaki z grupy 

znaków średnich. 

Konstrukcje wsporcze dla tymczasowych znaków pionowych i barier należy wykonać 

w postaci słupków stalowych, ocynkowanych o średnicy 80mm osadzonych w tymczasowych 

prefabrykowanych podstawach z tworzywa sztucznego. Konstrukcja wsporcza powinna 

zapewniać stabilność znaku oraz uniemożliwiać przewrócenie znaku przez wiatr.  

 

4.4.  Zestawienie znaków tymczasowych 

B-1   2 szt. 
B-21   1 szt. 
B-22   1 szt. 
F-6a(1)   1 szt. 
F-6a(2)  1 szt. 
T-s1    3 szt. 
U-20b L=2,75m 2 szt. 
Słupki do znaków 6 szt. 








