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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem – Powiatem
Zielonogórskim – Powiatowym Zielonogórskim Zarządem Dróg z siedzibą w Górzykowie.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE.





Podkład syt. – wys. w skali 1:500,
Projekt budowlany,
Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 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. Nr 220 poz. 2181 z
2003r. ze zmianami,
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003 r.
 Uzgodnienia administracyjne.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt stałej organizacji ruchu stanowi element dokumentacji projektowej
przebudowy ul. 9 Maja i ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim. Inwestycja ma na celu
poprawę czytelności i stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego oraz
bezpieczeństwa ruchu wszystkich uczestników ruchu.
Zakres opracowania organizacji ruchu obejmuje cały odcinek ul. 9 Maja o długości ok.
500 m w ciągu drogi powiatowej nr 1183F, pomiędzy ul. Rynek i ul. H. Brodatego, wraz ze
wszystkimi skrzyżowaniami oraz ul. Rynek o łącznej długości ok. 160 m na odcinku drogi
powiatowej i drogi gminnej.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej części Nowogrodu Bobrzańskiego z
wylotem w kierunku drogi krajowej nr 27. Zakres opracowania nie ingeruje w pas drogi
krajowej oraz w oznakowanie skrzyżowania z drogą krajową.
W obrębie opracowania znajdują się następujące drogi:
- ul. 9 Maja – droga powiatowa nr 1183F,
- ul. Słowackiego – droga powiatowa nr 3601F,
- ul. Kościuszki – droga powiatowa nr 3601F,
- ul. Rynek – droga powiatowa nr 3601F,
- ul. Rynek – gminna droga publiczna,
- ul. Reja z wjazdem od ul. Rynek – gminna droga publiczna,
- ul. Reja z wjazdem od ul. 9 Maja – gminna droga wewnętrzna,
- ul. Polna – gminna droga publiczna,
- ul. Wiejska – gminna droga publiczna,
- ul. Majowa – gminna droga publiczna,
- ul. Henryka Brodatego – droga krajowa nr 27

Nawierzchnia wszystkich dróg jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu
lub przebudowy. Jezdnia ul. 9 Maja oraz ul. Rynek posiada w znacznej części za dużą
szerokość, co powoduje ograniczoną czytelność układu komunikacyjnego oraz konieczność
stosowania znaków B36 – „Zakaz zatrzymywania się”.
Na przedmiotowym odcinku obowiązuje ograniczenie tonażu do 3,5 t z wyłączeniem
pojazdów komunikacji zbiorowej i zaopatrzenia. Istniejące oznakowanie pionowe jest w złym
stanie technicznym z licznymi brakami. Oznakowanie poziome występuje tylko w postaci
przejść dla pieszych.
Część chodników jest w dobrym stanie technicznym, jednak wymaga przebudowy z
uwagi na wzmocnienie nawierzchni jezdni. Odwodnienie w obrębie ul. Rynek za pomocą
istniejącej kanalizacji deszczowej, wpusty deszczowe wymagają regulacji. Pozostała część ul.
9 Maja jest odwaniana powierzchniowo w kierunku rowów przydrożnych. Istniejący przepust
na końcu opracowania wymaga remontu. Wzdłuż wszystkich dróg znajduje się oświetlenie
uliczne w dobrym stanie technicznym, część słupów oświetleniowych wymaga przestawienia
z uwagi na lokalizację w skrajni drogowej.
Natężenie ruchu na drodze powiatowej odpowiada kategorii ruchu KR3. Istniejące
oznakowanie poziome i pionowe naniesiono na schemat oznakowania w odcieniach szarości i
czerni.

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA.
Parametry techniczne ul. 9 Maja – droga powiatowa nr 1183F:
 klasa techniczna Z
 kategoria ruchu KR3
 przekrój dwupasowy, dwukierunkowy,
 szerokość jezdni 6,0 m,
 szerokość chodnika oddzielonego od jezdni ściekiem szer. 0,6m - min. 1,5 m,
 szerokość chodnika przyległego do jezdni – min. 2,0 m,
 wymiar stanowiska postoju prostopadłego 2,5x5,0 m,
 wymiar stanowiska postoju równoległego 2,5x6,0 m,
 wymiar stanowiska dla kierowców niepełnosprawnych 3,6x5,0 m,
Parametry techniczne ul. Rynek - droga powiatowa nr 3601F:
 klasa techniczna Z,
 kategoria ruchu KR3,
 przekrój dwupasowy, dwukierunkowy,
 szerokość jezdni 6,0 – 7,5 m ( komunikacja zbiorowa ),
 szerokość chodnika przyległego do jezdni – min. 2,0 m,
 szerokość zatoki autobusowej 3,0 m,
Parametry techniczne ul. Rynek – gminna droga publiczna:
 klasa techniczna D,
 kategoria ruchu KR2,
 przekrój jednopasowy, jednokierunkowy,
 szerokość jezdni 4,5 m ( jak dla jezdni manerwowej ),
 szerokość chodnika przyległego do jezdni – min. 2,0 m
 wymiar stanowiska postoju skośnego 60° 2,5x5,0 m,
 wymiar stanowiska postoju równoległego 2,5x6,0 m,
 wymiar stanowiska dla kierowców niepełnosprawnych 3,6x5,0 m,

W obrębie pasa drogi powiatowej oraz przyległych pasów dróg gminnych
zaprojektowano następujące rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu i komfort
użytkowania. Realizację całej inwestycji zaplanowano w dwóch etapach:
Etap 1 – ul. 9 Maja od skrzyżowania z ul. Rynek i z ul. J. Słowackiego do skrzyżowania z ul.
H. Brodatego, długość odcinka 491,30 m:
- wzmocnienie konstrukcji i wymianę warstw bitumicznych na ul. 9 Maja,
- wymiana i regulacja wysokościową wszystkich przyległych chodników,
- poprawa odwodnienia w całym zakresie opracowania poprzez regulację 4 szt wpustów
deszczowych, budowę ścieków otwartych, odtworzenie rowu przydrożnego i odbudowę
przepustu pod drogą powiatową,
- nową geometrię skrzyżowania ul. 9 Maja z ul. Słowackiego i ul. Rynek z azylem dla
pieszych,
- przebudowę zatok postojowych dla samochodów osobowych w ul. 9 Maja – postoju
równoległego na 6 miejsc oraz przebudowę zatoki postoju prostopadłego 90° na 18 miejsc,
w tym dwa dla niepełnosprawnych,
- nowe przejścia dla pieszych i korektę lokalizacji istniejących w ul. 9 Maja w tym jedno
wyniesione w formie progu zwalniającego, płytowego z funkcją spowolnienia ruchu,
- nową geometrię skrzyżowania ul. 9 Maja z ul. Majową,
- przestawienie czterech opraw oświetleniowych z kablem zasilającym poza skrajnię jezdni
lub chodnika, zgodnie z uzgodnieniem ENEA Operator Sp. z o.o.,
- usunięcie drzew kolidujących z proj. elementami przekroju drogowego lub znajdujących
się w polu wymaganej widoczności.
Etap 2 – ul. Rynek od skrzyżowania z ul. 9 Maja do skrzyżowania z ul. Kościuszki, długość
odcinka 82,50 m:
- wymiana warstwy ścieralnej na ul. Rynek – droga powiatowa i gminna,
- wymiana i regulację wysokościową wszystkich przyległych chodników,
- poprawę odwodnienia w całym zakresie opracowania poprzez regulację 6 szt. wpustów
deszczowych,
- przebudowę zatoki autobusowej z peronem w ul. Rynek – droga powiatowa,
- odtworzenie przystanku autobusowego z peronem w ul. Rynek – droga powiatowa,
- przebudowę zatok postojowych dla samochodów osobowych w ul. Rynek – droga
gminna – postoju równoległego na 5 miejsc oraz postoju skośnego 60° na 19 miejsc, w
tym dwa dla niepełnosprawnych,
- nową organizację ruchu na ul. Rynek – droga gminna - jako droga jednokierunkowa z
wjazdem od ul. Reja i wyjazdem na ul. 9 Maja,
- nowe przejścia dla pieszych i korektę lokalizacji istniejących w ul. Rynek.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.
Zasadnicza organizacja ruchu na ul. 9 Maja nie ulega zmianie – utrzymuje się ruch
dwukierunkowy oraz ograniczenie tonażu do 3,5 t z wyjątkiem pojazdów zaopatrzenia i
komunikacji zbiorowej, w obrębie gęstej zabudowy mieszkalno – usługowej ruch został
spowolniony. Uporządkowano szerokość jezdni i wyznaczono miejsca postojowe, wobec
czego zrezygnowano z istniejących znaków B-36 „Zakaz zatrzymywania się”.
Zasadniczej zmianie ulega organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania ul. 9 Maja z
ul. Rynek – odcinek gminny będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od ul. Reja i
wyjazdem bezpośrednio na ul. 9 Maja. Taki układ zapewni znacznie większą czytelność i
płynność ruchu na skrzyżowaniu w okresach o największym natężeniu ruchu. Geometrię
skrzyżowania ul. 9 Maja z ul. Rynek z krzywymi koszowymi R=20/10/30 m sprawdzono pod
kątem przejezdności autobusu turystycznego i miejskiego o długości 12 m.
Zaprojektowano nowe oznakowanie poziome, pionowe i nowe urządzenia
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym azyl dla pieszych, wyniesione przejście dla

pieszych oraz barierki stalowe U-12a. W określonej lokalizacji zaprojektowano nowe
przejścia dla pieszych oraz przebudowę obiektów dla komunikacji zbiorowej i dla postoju
samochodów osobowych.
Oznakowanie pionowe - Zaprojektowano nowe oznakowanie informacyjne, zakazu i
ostrzegawcze oraz uzupełniono istniejące oznakowanie z korektą jego lokalizacji. Istniejące
tarcze oraz wszystkie słupki do znaków należy wymienić na nowe.
Znaki projektowane należy wykonać i zlokalizować zgodnie ze schematem oznakowania i z
warunkami określonymi w załączniku nr 1 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(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.):
Na drodze - odległość znaków od krawędzi pobocza min. 0,5 m.

Wysokość umieszczania znaków min. 2,0 m nad krawędzią pobocza.

Na ulicy - Odległość znaków od krawędzi jezdni min. 0,5 m..

Na ulicy - wysokość umieszczania znaków min. 2,2 m nad krawędzią chodnika.

Sposób umieszczania znaków względem osi jezdni z odchyleniem rzędu 5.

Znaki użyte do organizacji ruchu powinny być wielkości ŚREDNIEJ dla dróg
powiatowych. Na wlotach dróg gminnych oraz na azylu dla pieszych dopuszcza się
zastosowanie znaków wielkości MAŁEJ z poniższym wyjątkiem:
- znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z
pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejsza niż znaki średnie,
- znaki nakazu C-9 umieszczane w miejscach przejść dla pieszych, w zależności od
warunków widoczności, mogą być stosowane w grupach wielkości niższych niż
obowiązujące na danej drodze.
Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy
zewnętrznej 60 mm. Wymagania minimalne dla folii odblaskowej:
- folia odblaskowa 1 typu : drogi powiatowe i gminne,
- znaki A7, D6, B20, B2 – folia odblaskowa 2 typu.
Barierki stalowe, segmentowe U12a w kolorystyce biało-czerwonej, długość segmentu
1,5 m. Słupki przeszkodowe U5b zespolone ze znakami C9 niskie z uwagi na lokalizację w
ścisłym centrum Rynku.
Schemat organizacji ruchu, według którego należy wykonać projektowane
oznakowanie przedstawiony został na rysunku nr O.1. Znaki drogowe pionowe powinny być
zgodne ze wzorami w załączniku nr l do rozporządzenia 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. 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) z późniejszymi zmianami.

Zestawienie oznakowania pionowego, wielkość ŚREDNIA:
Rodzaj znaków pionowych
A - ostrzegawcze
B – zakazu
D – informacyjne

Nowe tarcze
[szt.]
5xA7+2xA11a
B2+B20+B21+B22
+2xB33
4xD1+D2+D3+7xD6
+10xD18

E – kierunku i miejscowości
T – tabliczki do znaków

T1+4xT3a+2xT21
+4xT29

Tarcze do wymiany
na nowe [szt.]
3xA7

Tarcze do usunięcia
[szt.]
A7

3xB18+B20+2xB36

5xB36

4xD1+D3+8xD6
+2xD15+D23
E2a

D18
E2a

2xT6a+2xT6c+T22

2xT22

Treść proj. tabliczek T-1:
„STOP 100 m” – 1 szt
Treść proj. tabliczek T-21:
„30 m” – 1 szt
„60 m” – 1 szt
Treść proj. tabliczek T-22:
„Nie dotyczy autobusów PKS, zaopatrzenia i przewozu osób” – 1 szt

Zestawienie elementów BRD:

Słupki przeszkodowe U5b (C9 )

nowe
[m/szt/kpl]
7,5+30+12+13,5+7,5
= 70,5 m
2

Słupki do znaków pojedynczych

34

Słupki do znaków podwójnych

16

Rodzaj
Barierka U 12a

do usunięcia
[szt.]
8+22= 30 m
30

Oznakowanie poziome - W zakresie oznakowania poziomego zaprojektowano nowe
oznakowanie osiowe oraz oznakowanie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.
Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. Oznakowanie miejsc
postojowych dla niepełnosprawnych należy wykonać w kolorze niebieskim.
Zestawienie oznakowania poziomego:
wsp.
Powierzchnia
przeliczeniowy
[m2]

Rodzaj znaków poziomych

Ilość

P-1b

265 m

0,04

10,6

P-1e

114 m

0,12

13,7

P-4

171 m

0,24

41,0

P-7b

69 m

0,24

16,6

P-7c

20 m

0,06

1,2

P-10

44x4=176 m2

0,5

88,0

P-13

19 m

0,2625

5,0

P-14

45 m

0,375

16,9

P-17

20 m

1,7/15

2,3

P-21a

47 m2

0,38

17,9

P-24

4 szt

0,76

3,0

P-25

12 m

0,232

2,8

suma

219,0 m2

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.
Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robót w latach 2016r – 2018r. Wprowadzenie
zmienionej, stałej organizacji ruchu planuje się ostatecznie do końca 2018 roku.

opracował:
mgr inż. Piotr Sawiak

