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1. Dane wyj ściowe. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w ra-

mach zadania: „Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach w km 0+079,60 ÷ km 0+474,70”  

1.2. Inwestor zadania 

Inwestorem zadania jest Urząd Miejski – Gmina Miejska w Gorlicach; Rynek 2, 

38-300 Gorlice. 

1.3. Podstawa opracowania 

Projekt wykonano na podstawie umowy nr IZ.342/ZAM/15/2009 z dnia 15.07.2009r. 

 Do projektu organizacji ruchu wykorzystano następujące akty normatywne  

i opracowania: 

� Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogo-

wym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).  

� Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).  

� Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów dro-

gowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).  

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

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogo-

wych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 

2. Opis stanu istniej ącego. 

W stanie istniejącym ulica Dębowa objęta zakresem opracowania stanowi 

drogę nieutwardzoną. Brak jest w stanie istniejącym w obrębie ulicy Dębowej ozna-

kowania pionowego jak i poziomego. Ulica Dębowa w rozumieniu ustawy „Prawo o 

ruchu drogowym” nie stanowi drogi twardej. Natomiast w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ru-
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chu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) 

ulica Dębowa nie podlega oznakowaniu. Ulica Dębowa jest drogą publiczną (gminną) 

o nawierzchni gruntowej ulepszonej pospółką naturalną o szerokości 3- 5 m. Sięgacz 

Dębowa – Boczna jest równieŜ drogą publiczną o nawierzchni gruntowej ulepszonej 

kruszywem naturalnym szer. 3.0 m.  

3. Dane ruchowe. 

Ulica Dębowa jest typową drogą klasy „D” (dojazdową). Stanowi dojazd do pry-

watnych posesji zlokalizowanych w jej obrębie. Ruch jaki odbywa się na ulicy Dębo-

wej jest bardzo mały i związany z wyjazdem do pracy oraz powrotem. Ruch pieszych 

zaobserwowany w trakcie wizji lokalnej równieŜ moŜna uznać za niewielki. 

4. Rodzaj prowadzonych prac. 

Budowa będzie polegała na : 

• budowie kanalizacji deszczowej, 

• zabezpieczeniu urządzeń obcych kolidujących z budową ulicy Dębowej, 

• budowie nawierzchni jezdni, chodników, bezpieczników na ul. Dębowej  

i Dębowej Bocznej(Łącznik sięgacz), 

• przebudowie skrzyŜowania ul. Dębowej z ul. Paderewskiego na końcu 

zakresu ul. Dębowej wraz z odcinkiem ul. Paderewskiego, 

• przebudowie zjazdów indywidualnych. 

5. Opis przyj ętych rozwi ązań oznakowania na czas prowadzenia robót. 

Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania tj. istniejący rodzaj nawierzchni, 

szerokość ul. Dębowej, funkcje pełnione przez analizowaną ulicę oraz rodzaj prowa-

dzonych prac zaprojektowano tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia 

robót budowlanych. Zaprojektowano częściowe, odcinkowe wyłączanie ulicy Dębo-

wej z ruchu, z uwagi na rodzaj prowadzonych robót budowlanych (tj. m.in. głębokie 

wykopy), brak odpowiedniej szerokości istniejącej ulicy oraz brak wyznaczonych cią-

gów pieszych.  

Cały zakres opracowania podzielno na cztery etapy. Ilość etapów i odcinki wy-

łączone dobrano tak, aby powodować jak najmniejsze trudności dla osób zamieszku-

jących przy ulicy Dębowej. W kaŜdym z etapów wyłączono odcinkowo ulicę Dębową. 

Z uwagi na prywatne posesje zlokalizowane w obrębie zamykanych odcinków ulicy 

Dębowej, konieczne jest aby Wykonawca na ka Ŝdym etapie wykonywania robót 
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drogowych zapewnił doj ście do prywatnych posesji . WiąŜe się to z konieczno-

ścią zabezpieczenia odcinka na którym prowadzone są roboty drogowe zarówno dla 

pojazdów jak i pieszych uŜytkowników. W sytuacji, gdy prowadzone będą prace 

ziemne (wykopy) zaprojektowano ciągi piesze zapewniające dojście do prywatnych 

posesji za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-28 (kładki dla pieszych), co 

zostało przedstawione na rysunkach. Na późniejszym etapie, gdy zniwelowane zo-

staną duŜe róŜnice wysokości i wybudowane zostaną ciągi piesze Wykonawca za-

bezpieczy ruch pieszych zapewniaj ąc doj ście do prywatnych posesji za pomo-

cą dost ępnych środków (np. za pomocą taśm ostrzegawczych U-22), tak aby za-

pewnić bezpieczne poruszanie się pieszych przy dojściu do posesji po wyznaczo-

nych na planach sytuacyjnych ciągach.  

Na dojazdach do odcinka wyłączonego ulicy Dębowej jak równieŜ odcinka ulicy 

Paderewskiego zaprojektowano na całej szerokości istniejącego przekroju tablice 

wygradzające U-20b wraz ze światłami ostrzegawczymi U-35 koloru czerwonego 

oraz znakiem B-1 zakazującym ruch na odcinku wyłączonym.  

Dodatkowo z uwagi na tymczasową organizację ruchu obowiązującą na ulicy 

Dębowej jak równieŜ na odcinku ulicy Paderewskiego konieczne było wprowadzenie 

istniejących zmian na skrzyŜowaniu ulicy Dębowej i Paderewskiego, gdzie wprowa-

dzone zostały znaki ostrzegawcze o robotach drogowych prowadzonych na ulicy Dę-

bowej jak równieŜ znaki informujące o nieprzejezdności (droga bez przejazdu) ulicy 

Dębowej oraz ulicy Paderewskiego w późniejszym etapie.   

Szczegółowy sposób oznakowania przedstawiono w części rysunkowej opra-

cowania. 

6. Termin realizacji projektu 

Przewidywany termin realizacji projektu: kwiecień – listopad 2011r. 

7. Uwagi ko ńcowe  

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od 

krawędzi drogi) naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 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. Nr 220, poz. 2181) i „Instrukcją oznakowania 

robót prowadzonych w pasie drogowym”. Pozostałe zabezpieczenia naleŜy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na czas prowadzenia robót. 
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