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1. Dane ogólne
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy, która

zostanie wprowadzona w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Skalnej

w Chełmie Śląskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską do skrzyżowania

z droga polną”.

2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowiły:

• “Znaki drogowe pionowe” – Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infra-

struktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r.

• “Znaki drogowe poziome” – Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infra-

struktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r.

• “Sygnały drogowe” – Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r.

• “Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego” – Załącznik nr 4 do rozporzą-

dzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

31.07.2002 r.

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych 

i administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września

2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym ruchem,

• Wizja w terenie.

3. Charakterystyka drogi i ruchu - stan istniej ący
Ulica Skalna jest drogą gminną o nawierzchni utwardzonej (trylinka, asfalt)

stanowiącą dojazd do przyległych posesji oraz do pól. Szerokość jezdni jest zmienna

w zakresie 4,0-5,0 m. Ulica nie posiada wydzielonych ciągów pieszych, ruch pieszych

odbywa się bez segregacji – po jezdni. Ze względu na pełniony charakter ruch można

określić jako znikomy na poziomie 5-10 p/h. W strukturze rodzajowej dominują pojazdy
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osobowe. Ruch pojazdów ciężarowych odbywa się sporadycznie, ograniczony jest on

do pojazdów obsługi technicznej przyległych do drogi posesji.

4. Zagro żenia i utrudnienia
Zasadniczym utrudnieniem dla użytkowników drogi (kierowców) będą uciążliwości

związane z możliwym wydłużeniem drogi dojazdu do posesji. Zarówno dla kierujących

jak i pieszych utrudnieniem będzie konieczność poruszania się po terenie budowy.

Zagrożeniem jest możliwość kolizji ze sprzętem budowlanym.

W przypadku pojazdów korzystających z objazdu nie przewiduje się specjalnych

zagrożeń niż wynikających z poruszania się po drogach.

5. Zakres robót i stan pasa drogowego po robotach

Przewiduje się wykonanie inwestycji w siedmiu etapach. 

Etapy 1 – 5 przewidują zamknięcie całkowite drogi (z wyłączeniem mieszkańców

i pokazów budowy). W związku z powyższym zachodzi potrzeba wytyczenia objazdu,

który będzie prowadzony ul. Chełmską (droga wojewódzka nr 934) oraz ul. Gamrot

(droga gminna). Na ul. Skalnej przewiduje się ustawienie barier wygradzających U-20b .

Na drogach objazdowych zaprojektowano odpowiednie oznakowanie kierunkowe.

Dodatkowo dla etapu 1, gdzie ze względu na bliskość zamknięcia drogi przewiduje się

ustawienie znaków B-21 oraz B-22. Zaprojektowane etapy 1 – 4 przewidują wykonanie

robót przy założeniu odcinkowego zamykania odcinka robót., natomiast etap 5

przewiduje całościowe zamknięcie drogi. Wybór etapowania będzie uzależniony od

przyjętej przez wykonawcę technologii robót.

W etapie 6 i 7 przewiduje się wykonanie prac na końcowym odcinku drogi, gdzie

roboty będą prowadzone systemem połówkowym. Przewiduje się użycie tablic U-3, U-

20b, U-21a/b oraz kolumny znaków A-12b wraz z A-14 dodatkowo przewiduje się,

ręcznie kierowanie ruchem w zależności od potrzeb. Dla etapu 6 zaprojektowano

ustawienie znaku A-14, natomiast dla etapu 7 bariery U-20b oraz znaku D-4a przy ul.

Kurpińskiego.

Przewiduje się, że w każdym z etapów prace będą obejmowały kompleksowe

przeprowadzenie robót budowlanych, które będzie polegało na rozebraniu istniejącej

nawierzchni i zabudowaniu nowej konstrukcji. Po zakończeniu każdego z etapów 1-5

odcinek drogi będzie mógł zostać oddany do użytkowania bez jakichkolwiek utrudnień
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dla użytkowników. Dla etapów 6-7 przewiduje się połówkowe prowadzenie prac

budowlanych i oddawanie drogi do ruchu.

Z uwagi na niewątpliwe utrudnienia dla mieszkańców okolicznych posesji ich

skutecznie poinformować o planowanych ograniczeniach oraz zapewnić możliwość

dojazdu w ciągu dnia.

Nazewnictwo etapów ma charakter porządkowy nie stanowi ono wytycznych

realizacyjnych. 

6. Termin wprowadzenia

Przewiduje się, że organizacja objęta niniejszym projektem zostanie wprowadzona

do kwietnia 2019 r, natomiast organizacja istniejąca zostanie przywrócona do końca

września 2019 r.
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