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1.

OPIS TECHNICZNY
1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
robót związanych z odbudową i przebudową drogi gminnej "Na Transformator" nr 270045 K
(ETAP I) oraz przebudową skrzyżowań (ETAP II) w miejscowości Korczyna. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie powiatu gorlickiego, w gminie Biecz, województwie
małopolskim.
1.2.

Podstawa opracowania

•

zlecenie Inwestora;

•

mapa do celów projektowych w skali 1:500;

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz.1729);

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania ich na
drogach.” (Dz. U. nr 220, poz. 2181) (Załącznik 1- 4 );

•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie;

•

Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 63/99
poz. 735;

•

Literatura techniczna

•

pomiary w terenie

•

uzgodnienia z Inwestorem

1.3.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
na czas robót związanych z odbudową i przebudową drogi gminnej "Na Transformator"
nr 270045 K oraz przebudową skrzyżowań w miejscowości Korczyna. Projekt wykonano na
potrzeby Inwestora – Gminy Biecz.
Zakres obejmuje wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu polegającej na
wyznaczeniu objazdu na czas zamknięcia drogi gminnej nr 270045 K (ETAP I – przebudowa
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i odbudowa drogi gminnej), jak również na wygrodzeniu robót prowadzonych przy
przebudowie skrzyżowań drogi gminnej 270045 K z drogą powiatową 1484 K Biecz –
Korczyna – Libusza – Kobylanka (ETAP II – przebudowa skrzyżowań).

1.4.

Terminy

Przybliżony termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu:
- ETAP I - od 1 października 2016 r. do 7 listopada 2017 r.
- ETAP II - od 8 października 2016 r. do 30 listopada 2017 r.
Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu
robót.

1.5.

Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Korczyna, na terenie gminy Biecz,
w powiecie gorlickim.
Przedmiotowa droga gminna „Na Transformator” nr 270045 K biegnie od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1484 K relacji Biecz – Korczyna – Libusza - Kobylanka
w km 3+527 strona prawa do skrzyżowania w km 4+583 również strona prawa w/w drogi.
W obrębie skrzyżowań droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości
5,0 m, oraz obustronne pobocza gruntowe. Skrzyżowanie w km 3+527 znajduje się
w granicach obszaru zabudowanego, natomiast skrzyżowanie w km 4+583 znajduje się poza
granicami obszaru zabudowanego. Droga gminna nr 270045 K jest drogą klasy D, posiada
jezdnię bitumiczną w km 0+316 – 0+446, oraz jezdnię gruntową na pozostałej długości.
Odwodnienie drogi odbywa się poprzez lewostronny rów odwadniający.

1.6.

Opis stanu projektowanego

Czasowa zmiana organizacji ruchy związana będzie z zamknięciem drogi gminnej
„Na Transformator” nr 270045 K i wyznaczenie objazdu, oraz z wygrodzeniem robót
budowlanych prowadzonych przy przebudowie skrzyżowań przedmiotowej drogi z drogą
powiatową 1484 K relacji Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka. Projektowany objazd
poprowadzony drogą powiatową nr 1484 K relacji Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka,
na odcinku od skrzyżowania w km 3+527 strona prawa do skrzyżowania w km 4+583
również strona prawa.
ETAP I – przebudowa i odbudowa drogi gminnej

4

„Czasowa zmiana organizacji ruchu na czas robót związanych z odbudową i przebudową drogi gminnej "Na Transformator"
nr 270045 K w miejscowości Korczyna”
PROJEKT CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

W odległości 20m i 40m przed skrzyżowaniami na których jadący opuszcza drogę
zamierzoną kierując się na objazd ustawiono tablice F-8 przedstawiające schematycznie
przebieg objazdu, o wymiarach 1,70x1,80m (wielkość liter 162mm i 72mm). Następnie na
skrzyżowaniach w ciągu dróg po których będzie się odbywał objazd umieszczono znaki F-9
prowadzące po drogach objazdowych. Wymiary znaków F-9 1,40x0,46m (1,20x0,66m Koniec objazdu), wielkość liter 132mm.
Zamknięcie drogi gminnej na czas jej przebudowy i odbudowy realizowane będzie za
pomocą wygrodzeń poprzecznych drogi zaporami drogowymi pojedynczymi szerokimi
U-20b wraz ze znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” i umieszczonymi pod nim
tabliczkami T-0 o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy i mieszkańców”. Dodatkowo na
zaporze U-20b należy zamontować światła ostrzegawcze barwy czerwonej. Wygrodzenia
ustawić na drodze gminnej w ten sposób aby nie ograniczać ruchu pojazdów i pieszych
poruszających się w ciągu drogi powiatowej – dotyczy obu wlotów drogi gminnej przy
skrzyżowaniach w km 3+527 i 4+583.
W ciągu drogi powiatowej należy ustawić znaki ostrzegające o utrudnieniach, tj.: A-14
„roboty na drodze”, znaki B-21 „zakaz skręcania w lewo” i B-22 „zakaz skręcania w prawo”
wraz z tabliczkami T-0 o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy i mieszkańców” oraz B-33
„ograniczenie prędkości” do 40 km/h, w przypadku skrzyżowania w km 4+583 ze
stopniowaniem przez 60km/h.
Podczas realizacji etapu I przebudowy i odbudowy drogi gminnej należy umożliwić
poruszanie się pieszych wzdłuż prowadzonych robót budowlanych w ciągu tej drogi.
ETAP II – przebudowa skrzyżowań
Tablice F-8 przedstawiające schematycznie przebieg objazdu, znaki F-9 prowadzące
po drogach objazdowych oraz znaki F-9 1 „Koniec objazdu” pozostaną ustawione jak przy
realizacji etapu I. Wymiary znaków i wielkość liter bez zmian.
Do wygrodzenia poprzecznego jezdni należy użyć tablicy prowadzącej ciągłej U-3d
od strony najazdu pojazdów na wydzielanym pasie i zapory drogowej pojedynczej szerokiej
U-20b za wydzielonym odcinkiem. Na wygrodzeniach poprzecznych należy umieścić lampy
ostrzegawcze koloru żółtego, oraz znaki B-41 zakaz ruchu pieszych z tabliczką U-56b treści
„Przejście drugą stroną drogi”.
Do wygrodzenia podłużnego na skrzyżowaniach w km 3+527 oraz w km 4+583 należy użyć
zapór drogowych pojedynczych szerokich U-20b wraz ze znakami B-1 „zakaz ruchu w obu
kierunkach” i umieszczonymi pod nim tabliczkami T-0 o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy
i mieszkańców”. Dodatkowo na zaporze U-20b należy zamontować światła ostrzegawcze
barwy czerwonej.
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Przed wygrodzeniem należy ustawić znaki ostrzegające o utrudnieniach, tj.: A-14
„roboty na drodze”, A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką o treści „PIESI”, oraz znaki
ostrzegające o zwężeniu jezdni, odpowiednio lewostronnym A-12b i prawostronnym A-12c.
Nad znakami A-12b i A-12c należy zamontować światła ostrzegawcze barwy żółtej.
Przed wygrodzeniem należy ustawić również znaki B-21 „zakaz skręcania w lewo”
i B-22 „zakaz skręcania w prawo” wraz z tabliczkami T-0 o treści „Nie dotyczy pojazdów
budowy i mieszkańców” oraz znaki B-33 „ograniczenie prędkości” do 40 km/h - w przypadku
skrzyżowania w km 4+583 ze stopniowaniem przez 60km/h.

1.7.

Projektowane oznakowanie

ETAP I – przebudowa i odbudowa drogi gminnej
• Zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b – 2szt. (na odpowiednich długościach)
• Znaki ostrzegawcze A-14 „Roboty na drodze” – 4szt.
• Znaki zakazu B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” – 2szt.
• Znaki zakazu B-21 „zakaz skręcania w lewo” – 2 szt.
• Znaki zakazu B-22 „zakaz skręcania w prawo” – 2 szt.
• Znaki zakazu B-33 „ograniczenie prędkości” do 40km/h – 4szt.
• Znaki zakazu B-33 „ograniczenie prędkości” do 60km/h – 2szt.
• Tabliczka T-0 z napisem o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy i mieszkańców” – 6szt.
• Znak F-8 „objazd w związku z zamknięciem drogi” – 2 szt.
• Znak F-9 „prowadzący na drodze objazdowej” – 2 szt.
• Znak F-9 „na drodze objazdowej – o treści „Koniec objazdu”” – 2 szt.
• Światła ostrzegawcze barwy czerwonej montowane na zaporach U-20b
ETAP II – przebudowa skrzyżowań
• Tablica prowadząca ciągła w lewo U-3d – 2szt.
• Zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b – 4szt. (na odpowiednich długościach jako
wygrodzenia poprzeczne i ciągłe)
• Znak ostrzegawczy A-12b „Zwężenie jezdni – prawostronne” – 2szt.
• Znak ostrzegawczy A-12c „Zwężenie jezdni – lewostronne” – 2szt.
• Znaki ostrzegawcze A-14 „Roboty na drodze” – 4szt.
• Znaki ostrzegawcze A-30 „inne niebezpieczeństwo” – 4szt.
• Tabliczka T z napisem o treści „Piesi” – 4szt.
• Znaki zakazu B-21 „zakaz skręcania w lewo” – 2 szt.
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• Znaki zakazu B-22 „zakaz skręcania w prawo” – 2 szt.
• Tabliczka T-0 z napisem o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy i mieszkańców” – 6szt.
• Znaki zakazu B-33 „ograniczenie prędkości” do 40km/h – 4szt.
• Znaki zakazu B-33 „ograniczenie prędkości” do 60km/h – 2szt.
• Znaki zakazu B-41 „zakaz ruchu pieszych” – 4szt.
• Tabliczka U-56b o treści „przejście drugą stroną drogi” – 4szt.
• Znak F-8 „objazd w związku z zamknięciem drogi” – 2 szt.
• Znak F-9 „prowadzący na drodze objazdowej” – 2 szt.
• Znak F-9 „na drodze objazdowej – o treści „Koniec objazdu”” – 2 szt.
• Światła ostrzegawcze barwy czerwonej montowane na zaporach U-20b
• Światła ostrzegawcze barwy żółtej montowane nad znakami ostrzegawczymi A-12b
oraz A-12c

1.8.

Znaki

Wielkość ustawionych do zabezpieczenia robót znaków drogowych powinna być
o jedną grupę większa od ustawionych w ciągu tej drogi. Standard i kolorystyka znaków
powinna opowiadać znakom istniejącym w ciągu tej drogi, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania

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

(Załącznik 1- 4 ).
W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę oznakowania
i ustawienia zabezpieczeń, stwierdzone usterki niezwłocznie usunąć.

1.9.

Umieszczenie znaków

Lokalizację i odległości projektowanych i istniejących znaków drogowych pionowych
i poziomych zaznaczono na załączonych planach sytuacyjnych (rys. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5).

Opracował:
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