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Charakterystyka organizacji ruchu: czasowa 

 

Opinia Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie 

 

 

 

(treść opinii, lub wpis o treści „Opinia nie jest wymagana, ponieważ projekt 
obejmuje wyłącznie drogę gminną) 

 

 

 

 

Data i podpis komendanta powiatowego policji 
lub osoby przez niego upoważnionej 

Opinia Zarządu Drogi Powiatowej  

 

 

 

 

(treść opinii ) 

 

 

 

 

 

Data i podpis Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych lub osoby przez niego upoważnionej 

Opinia powołanej przez starostę Komisji do szczegółowego 
rozpatrywania wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z 
projektem 

 

 

 

(treść opinii - lub wpis, że komisja nie była powołana) 

 

 

 

 

 

Data i podpisy członków komisji 

Opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się 
(drodze gminnej ) 

 

 

 

(treść opinii) 

 

 

 

 

Data i podpis Wójta   

Odrzucenie projektu 

 

 

Uzasadnienie 
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 OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS 

PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1721 L W MIEJSCOWOŚCI 
HAŃSK 

 
 

1. Podstawa opracowania 

 Ustawa  z dnia 10 października 2012r. – Ustawa o zmianie Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki  Morskiej z dnia  23 września  2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków  zarządzania ruchem  na drogach (Dz. U. Nr 177 z 

2003r. poz. 1729) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 

dnia 31 lipca  2002r. w sprawie znaków i sygnałów  drogowych   ( Dz. U.  Nr 170  z 2002 

r. poz. 1393)  

 Rozporządzeni 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. Nr 

220 z 2003 r. poz. 2181) 

 Załącznik  Nr  1 „Szczegółowe warunki  techniczne  dla znaków drogowych pionowych i 

warunki ich umieszczania na drogach” 

 Załącznik Nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne  dla znaków drogowych poziomych i 

warunki ich umieszczania na drogach”. 

 

2.  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi 

powiatowej nr 1721 L w miejscowości Hańsk na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną przy 

kościele w Hańsku w miejscu zakończenia istniejącego chodnika prawostronnego od km 0+000,00 do 

km 0+600,00 według założonego pikietaża w kierunku miejscowości Dubeczno. 

Zakres opracowania dotyczący odcinka przeznaczonego do przebudowy to: 

-  odcinek od km 0+000,00 do km 0+600,00  zlokalizowany na działkach nr ew. 86 i 276/1 w 

obrębie ewidencyjnym Hańsk I, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 1721L i 

administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie.  

Na odcinku od km 0+102,38 do końca opracowania zaprojektowano nakładkę na istniejącej 
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nawierzchni bitumicznej oraz prawostronne poszerzenie jezdni do 3m dla każdego pasa ruchu, zjazdy 

indywidualne o nawierzchni tłuczniowej, w ciągu chodnika zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. 

Na całym odcinku zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości 1,5 m 

oraz dwie zatoki autobusowe. 

 Jezdnia została zaprojektowana o przekroju szlakowym z poboczami tłuczniowymi o 

szerokości 1 m. 

3. Opis stanu istniejącego  

Droga powiatowa nr 1721L objęta opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną z 

licznymi równościami, a na odcinku od km 0+000,00 do km 0+102,38 istniejąca 

nawierzchnia w dobrym stanie technicznym. W ramach istniejącej infrastruktury drogowej 

występuje chodnik do którego włączony zostanie nowoprojektowany. 

Szerokość jezdni drogi powiatowej - zmienna od 5,53 do 6,1 m. Lokalnie wzdłuż 

istniejącej drogi występują rowy chłonne. 

Teren przyległy do przebudowywanej drogi stanowią tereny uprawne oraz obszary 

zabudowy mieszkaniowej – całość odcinka w obszarze zabudowanym. Droga klasy Z – 

zbiorcza o kategorii obciążenia ruchem KR 1.  

4.  Projektowane oznakowanie 

 Projektuje się prowadzenie robót zawiązanych z przebudową drogi powiatowej 1721 L 

w m. Hańsk etapowo. W I etapie zaplanowano budowę chodnika, zjazdów indywidualnych, 

zatoki autobusowej oraz poszerzenia po lewej stronie drogi. Etap należy oznakować poprzez 

ustawienie na istniejącym chodniku zapory drogowej podwójnej U-20c ze znakiem B-41 

„zakaz ruchu pieszych” i tabliczką przejście drugą stroną drogi. Wzdłuż strefę robót należ 

wygrodzić U-21a/b „ogranicznikami skrajni” z zajęciem jezdni do 0,5 m. Od strony 

miejscowości Dubeczno na poboczu ustawić U-3d „zaporę drogową prowadzącą ciągłą”.  

Przystanek autobusowy oraz znaki: B-33 ograniczający prędkość do 40 km/godz wraz ze 

znakiem ostrzegawczym A-17 należy na czas budowy chodnika po SL przenieść przed strefę 

robót. Obustronnie przed strefą robót w odległości 150 m ustawić znak A-14 „roboty 

drogowe” razem ze znakiem A-12b/c „prawo/lewo-stronne zwężenie jezdni”. Na wlotach 

dróg podporządkowanych również ustawić znaki ostrzegawcze A-14. W II etapie 

zaplanowano budowę chodnika, zjazdów, zatoki i poszerzenia jezdni po prawej stronie drogi. 

Oznakowanie II etapu analogiczne do I. Na początku budowy chodnika po prawej stronie 

ustawić U-3d „zaporę drogową prowadzącą ciągłą”, a na końcu  „zaporę drogową pojedynczą 

szeroką” U-20b. 
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 Kolejne dwa etapy to wykonanie robót nawierzchniowych połówkami jezdni. Roboty 

prowadzone po lewej stronie drogi oznakować poprzez ustawienie obustronnie w odległości 

150 m znaku A-14 wraz ze znakiem A-12b/c. W odległości 80 m od strefy robót ustawić A-30 

„inne niebezpieczeństwa” z tabliczką ręczne kierowanie ruchem ze znakiem B-25 „zakaz 

wyprzedzania” powtórzonym za każdym skrzyżowaniem. W odległości 20 m od strefy robót 

ustawić kierujących ruchem, zamiennie sygnalizator. Jeżeli wystąpi taka konieczność na 

wlotach dróg podporządkowanych również zapewnić kierujących ruchem. Wzdłuż strefy 

robót ustawić ograniczniki skrajni, a strefę wygrodzić od strony najazdu tablicą prowadzącą 

ciągłą U-3d, z drugiej strony U-20b.  Roboty w kolejnym etapie – wykonanie nawierzchni po 

prawej stronie drogi oznakować analogicznie. 

 Oznakowanie czasowe należy wykonać z folii odblaskowej II generacji w wielkości 

znaków o jedną grupę wyższe od istniejącej stałej organizacji ruchu.  

 Oznakowanie robót uzależnione będzie od wybranej przez wykonawcę technologii 

wykonania robót, w związku z czym projekt należy dostosować do obranej technologii bądź 

sporządzić i zatwierdzić projekt adekwatny do przyjętych rozwiązań technologicznych.  

5. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania 

 Przewiduje się wprowadzenie projektowanej, czasowej organizacji ruchu w momencie 

realizacji inwestycji. Przybliżony termin realizacji inwestycji do 31 grudnia 2018r.  

6.  Ustalenia końcowe 

 Za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzeń znajdujących się w obrębie 

robót całkowitą odpowiedzialność ponosi wykonawca robót. Wykonawca robót ma 

obowiązek odpowiednio zabezpieczyć teren budowy przed wejściem osób niepowołanych. W 

czasie robót pracujące maszyny i urządzenia muszą posiadać włączone żółte światła 

ostrzegawcze. Pracownicy znajdujący się na odcinku robót winni być ubrani w kamizelki 

ostrzegawcze. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego nie przewiduje się 

możliwości pozostawienia maszyn drogowych w obrębie korony drogi po zakończeniu dnia 

roboczego. Zabrania się postoju sprzętu poza oznakowaną i wynagrodzoną strefą robót.   

 

Sporządził: 

 


