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1. Dane ogólne 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałoczasowej organizacji ruchu, która 

zostanie wprowadzona w ramach realizacji zadania: „Budowa ulicy Dębowej w Chełmie 

Śląskim”. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowiły: 

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

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. 

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

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 rozporządzenia 

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 10 października 

2000 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach, 

- Wizja w terenie. 

3. Charakterystyka dróg i warunków ruchu - stan istni ejący 

W chwili obecnej ulica Dębowa stanowi drogę dojazdową do kilku budynków 

mieszkalnych oraz okolicznych pól i zbiornika - odstojnika wód popłucznych SUW 

Dziećkowice. Na odcinku prostopadłym od ul. Chełmskiej ulica posiada nawierzchnię 

utwardzoną, natomiast na odcinku równoległym do drogi wojewódzkiej nawierzchnię 

gruntową nieutwardzoną. 

Projektowana ulica będzie skomunikowana z ul. Chełmską, będąca drogą 

wojewódzką nr 934 klasy technicznej G. 
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4. Charakterystyka dróg i warunków ruchu - stan proje ktowany 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę dwóch ulic klasy technicznej L 

włączonych do układu dróg publicznych poprzez przebudowywane skrzyŜowanie 

z ul. Chełmską, będącą drogą wojewódzka nr 934. 

Ulica prostopadła do drogi wojewódzkiej została włączona do ul. Chełmskiej pod 

kątem prostym i stanowi ona podporządkowany wlot skrzyŜowania. Krawędzie jezdni 

drogi wojewódzkiej i gminnej zostaną wyokrąglone łukami o promieniu 8 m zarówno dla 

wjazdu jak i wyjazdu. 

Długość pierwszej ulicy wynosi 166 m. Będzie ona posiadała jezdnię z kostki 

betonowej o szerokości 5,0 m. Po stronie zabudowań, w miejscach występowania 

ogrodzeń, zaprojektowano opaskę z kostki betonowej o szerokości 0,75m oraz zjazdy 

do posesji. W km 0+144,00 zlokalizowano skrzyŜowanie z drugą projektowaną ulicą 

(równoległą do drogi wojewódzkiej). Długość jej wynosi 336,16 m. Analogicznie będzie 

ona posiadała nawierzchnię z kostki betonowej o szerokość 5,0 m. Dodatkowo wzdłuŜ 

drugiej ulicy zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m po stronie budynków 

jednorodzinnych, który został zakończony w km 0+128 ulicy numer jeden z uwagi na 

brak dostępności terenu. 

5. Istniej ące oznakowanie 

Teren objęty inwestycją leŜy w terenie zabudowanym. Na DW 934 zostało 

wprowadzone oznakowanie jak dla skrzyŜowań zwykłych składające się z sekwencji 

znaków poziomych P-6, P-4, P-1e, P-4, P-6. Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono 

występowania Ŝadnego oznakowanie pionowego na ul. Chełmskiej. Na ulicy Dębowej 

znajduje się znak B-1 z tabliczka „nie dotyczy dojazdów do posesji”. Na wlocie tym nie 

występuje Ŝadne oznakowanie pionowe. 

6. Projektowane oznakowanie 

W ramach zadania nie przewiduje się wprowadzenia Ŝadnych zmian w oznakowaniu 

poziomym w ciągu drogi wojewódzkiej. Przewidziane jest jedynie wprowadzenie 

znaków D-1 o odległości 50 m od skrzyŜowania. Na włączeniu ulicy Dębowej 

zaprojektowano znak A-7 wraz ze stosownym oznakowaniem poziomym P-7a. 

Dodatkowo od strony wjazdu na ul. Dębową umieszczono znak D-4a oraz A-30 
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z tabliczką „piesi”. W miejscu zakończenia chodnika przy, połączeniu projektowanych 

dróg gminnych, zlokalizowano znak A-30 z tabliczką „piesi”. 

7. Termin wprowadzenia 

Przewiduje się, iŜ organizacja objęta niniejszym projektem zostanie wprowadzona 

w III kwartale 2010 r. 

8. Zestawienie oznakowania 

Smbol Nazwa znaku Gr. wielko ść. Pokrycie lica Sztuk 
A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu średni 2 1 
A-30 +piesi Inne niebezpieczeństwa mały 1 2+2 
D-1 Droga z pierwszeństwem średni 2 2 
D-4a Droga bez przejazdu średni 2 1 

 

Tarcze znaków powinny posiadać podwójnie gięte krawędzie na całym obwodzie 
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