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KARTA UZGODNIEŃ
do projektu stałej organizacji ruchu w ramach projektu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza w miejscowości Sokółka wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie m. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie.
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Opis techniczny
do projektu stałej organizacji ruchu w ramach projektu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza w miejscowości Sokółka wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie m. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie.

1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest do projektu stałej organizacji ruchu w ramach projektu poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do
cmentarza w miejscowości Sokółka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie m. Sokółka,
pow. sokólski, woj. podlaskie.
-

Przedmiotem

niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji polegający na

przebudowie ulicy Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza w miejscowości Sokółka
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie m. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie.

-

Długość odcinka robót drogowych wynosi ok. 137m. Prace objęte niniejszym opracowaniem
zlokalizowane są na działkach o nr ewid.: 670, 1187/1, 1188, 1202 – obręb 34 Sokółka.
Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie:
•

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)

•

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393)

•

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. 2003 nr 177 poz. 1729)
•

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. 2003 nr 220 poz. 2181)

•

wizje lokalne w terenie,

•

inwentaryzacja istniejącego oznakowania.

2. Stan istniejący
Na przedmiotowych odcinkach drogi nie posiadają klas technicznych. Ulica posiada
nawierzchnie bitumiczną i gruntową w złym stanie technicznym (deformacje w przekroju podłużnym
i poprzecznym, ubytki i wyboje). Konieczna jest korekta parametrów geometrycznych w celu
poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zapewnienia większego komfortu i płynności
jazdy.
Przebudowywany

odcinek

ulicy

Mickiewicza

przebiega

przez

miejscowość

Sokółka.

Dominującymi terenami przylegającymi do przebudowywanego odcinka ulicy jest teren zabudowany.
Droga na przebudowywanym odcinku posiada przekrój uliczny i szlakowy. Szerokość
istniejących pasów drogowego wynosi ok. 5 - 6,5 m. Szerokość korony drogi od 3,6 do 5,0 m.
Szerokość

jezdni

waha

się

w

przedziale

3,5

÷

4,5

m,

pobocza

gruntowe

szerokości

ok. 0,5m.
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3. Projektowane rozwiązania
Początek projektowanego odcinka ulicy przyjęto od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do terenu
istniejącego cmentarza zlokalizowanego na działkach nr 1209 i 1212 w miejscowości Sokółka.
Początek i

koniec projektowanych tras

dowiązano do istniejącej jezdni

ul. Mickiewicza.

Na załamaniach osi bez wpisanych łuków krawędzie jezdni wyłagodzić łukami o promieniu R =100m.
Projektowany odcinek ulicy Mickiewicza posiada szerokość 3,5 - 5,0m. Przewiduje się przebudowę
istniejącej nawierzchni bitumicznej i gruntowej po przez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi. Na
istniejących ciągach pieszych zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm. Łączna
długość odcinków robót drogowych wynosi ok. 137 m.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Odcinek ul. Mickiewicza w miejscowości Sokółka:
-

kategoria ruchu KR1,

-

ilość pasów ruchu – 2,

-

prędkość projektowa –40 km/h (w terenie zabudowanym w msc. Sokółka),

-

szerokość jezdni – 3,5 - 5,0 m,

-

spadek jezdni jednostronny – 2,0 % na odcinku prostym,

Na projektowanym odcinku ciąg pieszo - jezdny będzie miał przekrój jednostronny ze spadkami 2%.
Szerokość jezdni 3,5 - 5,0m. W projekcie uwzględnia się istniejące ukształtowanie terenu do granic pasa
drogowego. Zakres robót nie zmienia ukształtowania przyległego terenu.
Szczegółowe informacje określające parametry korpusu drogowego, konstrukcję nawierzchni jezdni
oraz jej lokalizację, zostały zamieszczone na przekrojach normalnych w części rysunkowej.
Niweletę zaprojektowano pod kątem poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy, dokonano korekty
i znormalizowania parametrów, z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni. Wysokościowo
niweletę dostosowano do istniejących rzędnych ul. Białostockiej i zjazdów do posesji.
Niweletę opracowano w dowiązaniu do państwowego układu wysokościowego.

4. Organizacja ruchu i oznakowanie
Zakres oraz całość oznakowania projektu stałej organizacji ruchu pokazano na Rys. nr 2.
W projekcie przyjęto następujące oznaczenia znaków pionowych:
- znaki pionowe projektowane przedstawiono, jako znaki kolorowe oraz podano oznaczenia wg
Instrukcji o znakach drogowych pionowych,
- znaki istniejące, pokazano w kolorach czarno-białych.
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Wykaz znaków projektowanych i istniejących:

Symbol znaku

Projektowane znaki Znaki istniejące do likwidacji
Ilość [szt.]

Ilość [szt.]

tabliczka z tekstem

-

1

B–2

-

1

D – 40

1

-

D – 41

1

-

Suma

2

2

Uwagi

Znaki pionowe należy zastosować z grupy średnich w min. II-giej klasie odblaskowości.

5. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywanym terminem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest 2017r. Stała organizacja ruchu
zostanie wprowadzona po ukończeniu robót drogowych.
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