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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część opisowa.

1. Podstawa opracowania.

2. Cel opracowania.

3. Materiały wyjściowe do projektu.

4. Zakres opracowania.

5. Charakterystyka istniejącej organizacji oraz ruchu na drodze.

6. Projektowana stała organizacja ruchu.

7. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Część rysunkowa.

Rys. 1 Orientacja Skala 1:25 000
Rys. 2.1 Stała organizacja ruchu Skala 1:500
Rys. 2.2 Stała organizacja ruchu Skala 1:500
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Opis techniczny
Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt remontu drogi gminnej tj. ulicy Rajskiej
w miejscowości Ząbrsko Górne Gmina Przywidz. 

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie udzielone przez Gminę Przywidz z siedzibą przy ul. Gdańskiej 7, 83-

047 Przywidz reprezentowaną przez p. Marka Zimakowskiego,

firmie VIATRAKT Łukasz Kitowski z siedzibą  przy ul. Leśnej 1A/1, 83-300 Kartuzy

reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego.

2. Cel opracowania.

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu

dotyczącej projektu remontu ulicy Rajskiej w miejscowości Ząbrsko Górne. 

3. Materiały wyjściowe do projektu.

- Wytyczne oraz zlecenie udzielone przez Urząd Gminy w Przywidzu z siedzibą przy

ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz reprezentowany przez p. Marka Zimakowskiego,

firmie VIATRAKT Łukasz Kitowski z siedzibą  przy ul. Leśnej 1A/1, 83-300 Kartuzy

reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 obejmująca

obszar  opracowania  wykonana  przez  firmę  Geoexpert  Jan  Kiciński,  ul.  Obrońców

Pokoju 32/2, 83-000 Pruszcz Gdański

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i  ich

usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r.  o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.

Dz.U.04.273.2703 art. 6),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 177,

poz.  1729)  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania  ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z załącznikami nr

1 – 4 (Dz.  U. Nr 220, poz. 2181). Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach,

- Aktualne Prawo o ruchu drogowym.
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4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje stałą organizację ruchu związaną z remontem

drogi  gminnej  tj.  ulicy  Rajskiej  w  miejscowości  Ząbrsko  Górne.  Projekt  remontu

obejmuje wykonanie nowej  konstrukcji  nawierzchni wraz z poboczami z kruszywa

łamanego.

5. Charakterystyka istniejącej organizacji oraz ruchu na drodze.

Droga  gminna  –  ulica  Rajska  nie  posiada  oznakowania  poziomego.  W

zakresie  oznakowania  pionowego  funkcjonuje  strefa  zamieszkania  D40(D41).

Dodatkowo  na  skrzyżowaniu  z  drogą  powiatową  ustawiony  jest  znak  A7  oraz  w

miejscu  zawężenia  jezdni  znak  A12b.  W  centrum  wsi  funkcjonuje  listwowy  próg

zwalniający gumowy oznakowany zestawem znaków A11a + B33 + T(20m). 

Droga gminna – ulica Rajska posiada klasę drogi L. Dominuje ruch lokalny, po

drodze  poruszają  się  głównie  pojazdy  osobowe.  Największe  natężenie  ruchu

występuje  w  godzinach  rannych  6:00-7:30  oraz  popołudniowych  15:00-17:30.  W

okresie letnim występuje wzmożony ruch ciągników rolniczych, ciężarówek (żniwa)

oraz pojazdów osobowych (droga stanowi dojazd do domków letniskowych).

6. Projektowana stała organizacja ruchu.

Stała organizacja ruchu polega utrzymaniu strefy zamieszkania w istniejącym

zakresie  oraz  na  wprowadzeniu  strefy  B43  (30km/h)  na  dalszym  odcinku

remontowanej drogi. Zastosowanie strefy ograniczonej prędkości wynika z lokalnego

charakteru ul.  Rajskiej  oraz zastosowanej jezdni  jednopasowej szerokości  3,5m z

mijankami.  Zdecydowano  zlikwidować  istniejący  próg  listwowy  oraz  wprowadzić

poduszki typu berlińskiego, co odpowiada definicji strefy zamieszkania. Z uwagi na

ograniczenie  prędkości  do  20km/h  w  zakresie  strefy  nie  oznakowano  progów

zwalniających, co est zgodne z przepisami dot. ruchu drogowego. W odległości ok.

50m przed końcem remontu drogi zastosowano znak ostrzegawczy A30 informujący

o  zmianie  nawierzchni  na  szutrową.  W  odległości  ok.  50m  od  miejsca

rozpoczynającego się przekroju jednopasowego ustawiono znak A12a.

Oznakowanie  poziome  zastosowano  jedynie  drogi  powiatowej  P-13  w

technologii cienkowarstwowej.

Zastosowane  oznakowanie  charakteryzuje  się  przejrzystością  oraz

minimalizmem, aby poprawić warunki bezpieczeństwa na drodze gminnej.
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Zdjęcie nr 1 ul. Rajska

Przyjęto tablice znaków drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramką,

pokryte  folią  odblaskową  II  typu,  wielkość  tablic  małe.  Oznakowanie  poziome

cienkowarstwowe w zakresie jezdni asfaltowej.

Ustawienie tarcz znaków winno być takie, aby zachować odległość krawędzi

tarczy od krawędzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się na skarpie

rowów należy  umieścić  dolną  krawędź  jego  tarczy  na  wysokości  2,2m.  Ponadto

ustawienie znaków powinno zostać wykonane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem

o znakach i sygnałach.

Szczegółowe  rozmieszczenie  oraz  rodzaj  projektowanego  oznakowania

pionowego przedstawia rysunek „Stała organizacja ruchu” (rys. nr 2.1-2.2)

Uwagi końcowe:

− po wprowadzeniu stałej organizacji ruchu Wykonawca musi zawiadomić organ

zarządzający ruchem, zarząd drogi, oraz właściwego Komendanta Policji

− oznakowanie pionowe zaprojektowane powinno być nowe i zgodne z SST.

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Lipiec 2020r.

Opracował
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