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OPIS TECHNICZNY
do projektu stałej organizacji ruchu po wybudowaniu ulicy Wąskiej w Sokółce
1. Podstawa opracowania
Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany na podstawie:
- umowy z Gminą Sokółka reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Sokółki
- wtórnika w skali 1:500
- opracowanego projektu budowy ulicy
- inwentaryzacji istniejącego oznakowania
- analizy sytuacji w terenie
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzeniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729)
2. Opis stanu istniejącego
Ulica Wąska jest ulicą bez przejazdu (ślepą) w zabudowie miejskiej jednorodzinnej o nawierzchni gruntowej na całej długości, posiadająca skrzyżowanie z ulicą 3 Maja. Ulica 3 Maja
jest z jezdnią bitumiczną i obustronnymi chodnikami. Obie ulice, to jest ulica Wąska i ulica
3 Maja są drogami gminnymi.
Szerokość ulicy Wąskiej pomiędzy ogrodzeniami posesji wynosi w najwęższym miejscu
4,37 m, natomiast w najszerszym 7,75m.
W strefie projektowanych robót nie ma drzew i krzewów, natomiast występują następujące
sieci infrastruktury technicznej:
- wodociąg z przyłączami,
- kanalizacja sanitarna z przyłączami,
- sieć elektryczna komunalno - oświetleniowa napowietrzna i podziemna,
- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa.
W stanie istniejącym brak jakiegokolwiek oznakowania.
3. Krótka charakterystyka projektowanej inwestycji
W związku z niewielką szerokością pasa drogowego projektowany jest ciąg pieszo-jezdny
o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Odwodnienie powierzchniowe na ulicę 3 Maja.
Obecność słupów elektrycznych i telekomunikacyjnych usytuowanych przy ogrodzeniach
posesji wymaga oznakowania ich znakami U-9a oraz U-9b zwężonymi, by w każdym
przypadku dostosować szerokość znaku do odległości pomiędzy ogrodzeniem posesji
i licem słupa (celem uniknięcia zawężania ulicy).
4. Opis rozwiązań projektowych
Wszystkie rozwiązania w zakresie organizacji ruchu przedstawiono na rys. "Plan
sytuacyjny do projektu stałej organizacji ruchu" w skali 1:500. Na tym planie znaki
pionowe projektowane przedstawiono jako kolorowe, z dodatkowym opisem, że jest to znak
projektowany.
W rejonie projektowanej ulicy nie występuje oznakowanie pionowe i poziome.
Oznakowanie pionowe musi spełniać wymagania określone w SST.

5. Uwagi końcowe
Zastosować znaki z grupy wielkości małe (M) tj. stosownie do wymogów dla dróg gminnych.
Dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy zastosować folie
odblaskowe typu 2.
Oznakowanie pionowe powinno być wykonane zgodnie ze “Szczegółowymi warunkami
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz.U. nr 220, poz. 2181)
Przed wykonaniem wykopu na ustawienie znaku, należy sprawdzić specjalistycznym
sprzętem do lokalizowania podziemnych sieci infrastruktury technicznej (kable,
rurociągi), czy w miejscu przewidywanego znaku nie występują w/w podziemne sieci,
które mogłyby być uszkodzone podczas wykonywania wykopu.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANANIA PIONOWEGO
do projektu budowy ulicy Wąskiej w Sokółce

1.

ZNAKI PIONOWE

1.1. Znaki projektowane
Do wbudowania

Symbol

Nazwa

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o powierzchni
Słupki
do 0,3 m2

B-20
Stop
D-1
Droga z pierwszeństwem
D-4a
Droga bez przejazdu
U-9a
Tablica ograniczenia skrajni poziomej drogi
U-9b
Tablica ograniczenia skrajni poziomej drogi
Razem:
Słupki stalowe [szt.]
Znaki o pow. do 0,3m2 [szt.]
Znaki o pow. ponad 0,3m2 [szt.]

1
2
1
7
7

ponad 0,3 m2

1
2
1
7
7

18
4
14

PLAN SYTUACYJNY DO PROJEKTU
SKALA 1:500

Uwaga:

Uwaga ta dotyczy zaprojektowanego oznakoawnia przy

KONIEC PROJEKTOWANEJ
BUDOWY

BUDOWY

LEGENDA

- znak projektowany

