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OPIS  TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260 ze zm.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2016 poz. 1440 ze 

zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru 

nad tym zarządzaniem Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.

2. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji  ruchu na drodze

gminnej nr 639001 S ul. Andersa w Krzepicach od skrzyżowani z drogą gminną ul.

Częstochowska  do  skrzyżowania  z  drogą  gminną  ul.  Stasiewicza  w  związku

z przebudową drogi. 

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego 

Droga (jezdnia) posiada na całej długości przekrój 1x2 o szerokości 7,0m chodniki dla

pieszych oraz  pobocza gruntowe.   Aktualnie  ruch kołowy pojazdów odbywa się  po

drodze gminnej o nawierzchni  bitumicznej w przekroju ulicznym i półulicznym. Ruch

kołowy stanowi w szczególności ruch lokalny dojazdu do posesji oraz lokali usługowo

handlowych zlokalizowanych przy drodze.

Ruch pieszy na odcinku od ul. Częstochowskiej do skrzyżowania z drogami gminnymi

ul. Fieldorfa Nila oraz ul. Wiktora Zina odbywa się po chodniku dla pieszych szer. 1,5 -

2,5m zależnie od lokalizacji.  Na odcinku od skrzyżowania ul. Fieldorfa Nila oraz ul.

Wiktora  Zina  w  kierunku  ul.  Stasiewicza  ruch  pieszy  odbywa  się  po  poboczu

gruntowym, brak wydzielonego chodnika. W ciągu drogi obecnie usytuowane są dwa

przejścia dla pieszych. Przy skrzyżowaniu dróg ul. Andersa i ul. Zina. 



4. Stosowane znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W  projekcie  zastosowano  schematy  organizacji  ruchu,  rodzaje  znaków  i  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu, a także symbole tych znaków i urządzeń zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260 ze zm.

2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca

2002r. Dz. U. 2019 poz. 454 w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie

szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  i

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729 ze zm.).

5. Wymogi oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie  przedmiotowego  odcinka  drogi  przewiduje  zastosowanie  n/w  znaków

drogowych pionowych i poziomych.

 

D – 6  „Przejście dla pieszych”

D – 1 „Droga z pierwszeństwem” 

A – 6a „Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”

B – 20 „Stop”

C – 2  „Nakaz jazdy w prawo za znakiem” 

B – 36 „Zakaz zatrzymywania się” + T – 25a „Tabliczka wskazująca początek zakazu 

postoju lub zatrzymywania się” + T – 25c „Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu 

postoju lub zatrzymywania się”

P – 10  „Przejście dla pieszych”

P – 12  „ Linia bezwzględnego zatrzymania – stop” 

P – 14  „ Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”  

P – 4    „Linia podwójna ciągła”

P – 7a  „Linia krawędziowa przerywana” 

P – 7b  „Linia krawędziowa ciągła”

U – 12c „Słupek blokujący”



5. Zasady organizacji ruchu

Na przedmiotowym odcinku drogi ruch pojazdów samochodowych oraz ruch rowerów

odbywać się będzie po jezdni asfaltowej w przekroju ulicznym i półuliczny. Szerokość

jezdni od ul. Częstochowskiej do skrzyżowania z ul. Fieldorfa Nila oraz ul. Wiktora

Zina nie ulega zmianie i wynosi 7,00. Na odcinku od skrzyżowania ul. Fieldorfa Nila

oraz ul. Wiktora Zina do ul. Stasiewicza ruch pojazdów samochodowych odbywać się

będzie po jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej szerokości 6,0m. Ruch pojazdów

samochodowych  oraz  rowerów  odbywać  się  będzie  po  jezdni.  Kierowcy  pojazdów

zachowując  przepisy  ustawy  –  Prawo  o  ruchu  drogowym  mają  możliwość

wykonywania  bezpiecznie  wszystkich  manewrów.  Kierujący  pojazdami  za

pośrednictwem  dróg  krzyżujących  się  z ul.  Andersa  maja  możliwość  skrętu  na

skrzyżowaniu w ul. Fieldorfa Nila oraz ul. Wiktora Zina. Włączając się do ruchu do ul.

Andersa z w/w ulic muszą zatrzymać się na skrzyżowaniu stosując się do znaku STOP.

Na końcu opracowania przed ul. Stasiewicza nie ustala się pierwszeństwa przejazdu.

Istniejące drogi posiadają nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną kruszywem.

Stan  nawierzchni  uniemożliwia  jazdę  z prędkością  większą  niż  30-40km/h.

Zastosowane rozwiązanie wpłynie na uspokojenie ruchu w obrębie tego skrzyżowania

dróg.  Na skrzyżowaniu ul.  Andersa z  ul.  Częstochowską kierujący  pojazdami  przed

włączeniem się do ruchu  muszą zatrzymać pojazd. Widoczność w tym miejscu jest

ograniczona przez budynki usytuowane blisko jezdni. Dodatkowo nie mają możliwości

wyboru kierunku jazdy gdyż na ul. Częstochowskiej jest ruch jednokierunkowy. Należy

zastosować się do znaku i skręcić w prawo.  

Ruch pieszych na odcinku od ul. Częstochowskiej do skrzyżowania z ul. Fieldorfa Nila

oraz ul. Wiktora Zina odbywać się będzie po chodniku usytuowanym z prawej oraz

lewej stronie jezdni. Na odcinku od skrzyżowania ul. Fieldorfa Nila oraz ul. Wiktora

Zina do skrzyżowania z drogą gminną ul. Stasiewicza ruch pieszych odbywać się będzie

po chodniku prawostronnym. W ciągu drogi w obrębie skrzyżowania ul. Andersa, ul.

Fieldorfa  Nila,  ul.  Wiktora  Zina  zostaną  wyznaczone  cztery  przejścia  dla  pieszych

umożliwiające bezpieczne przejście pieszych w dowolnym kierunku.  

Na odcinku drogi  przez  Zarządcę  drogi  w celu  wyeliminowania  zatrzymywania  się

pojazdów w obrębie  lokali  handlowych wprowadza się  zakaz  zatrzymywania.  Ruch

pojazdów w tym obrębie jest znaczący a dodatkowe zatrzymanie pojazdów negatywnie

wpływa na płynność ruchu.



Elementami  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  są  słupki  blokujące  U-12c

uniemożliwaijące  zastawienie  części  chodnika  przez  pojazdy  parkujące  na  pargingu

przy obiekcie handlowym.

Oznakowanie nie koliduje z istniejącymi elementami zagospodarowania terenu. 

6. Wskazówki do wykonania oznakowania.

W ciągu drogi gminnej należy zastosować znaki  drogowe „małe”.   Wszystkie znaki

muszą być pokryte folią odblaskową II generacji.

Znaki powinny zostać ustawione minimum 0,5 m od krawędzi jezdni oraz na wysokości

2,2 m od dolnej krawędzi znaku do poziomu nawierzchni.  Wszystkie dostarczone znaki

powinny posiadać obowiązujące dokumenty dopuszczające do stosowania.

7. Warunki prowadzenia robót.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  wykonawca  powinien  zapoznać  się

z niniejszym opracowaniem w celu przygotowania niezbędnych znaków drogowych.

Do obowiązku wprowadzającego  organizację  ruchu należy  utrzymanie  w należytym

stanie  technicznym  ustawionych  znaków  drogowych  użytych  do  oznakowania.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem na drogach

gminnych – Starosta Kłobucki. 

Przed  wprowadzeniem  stałej  organizacji  ruchu  wdrażający  stałą  organizację  ruchu

minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem zawiadamia organ zarządzający ruchem oraz

właściwą miejscowo Komendę Policji. 

Organizację ruchu planuje się wprowadzić do 31.12.2019 r.

Projektant:  Łukasz Wicher
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