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   SPIS  ZAWARTOŚCI: 

 

 
 1. Część opisowa 
 2. Odpisy uzgodnień: 

 

     -  Starosta Opolski – zatwierdzenie projektu Nr KM.7121.2.130.2014.MW 

                   z dn. 13.10.2014 r. 

       -  Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki,  

                   Kierownik Referatu Infrastruktury – Remigiusz Widera – adnotacja 

                   o braku wymagalności uzgodnienia w UMWO  

   

 

 

 

                 WYKAZ  RYSUNKÓW:      

 

 

 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 

 2. Plany sytuacyjne w skali  1:500             rys. 1, 2,   

 



2 
 

 
 

CZĘŚĆ  OPISOWA 
projektu stałej organizacji ruchu  

  
po przebudowie ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej  

 w m. Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki 
 
 
1. Podstawa opracowania 
 

      Projekt opracowano na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo             

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), na podstawie § 3 ust. 1 

pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-

rządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 grudnia 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. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).  

 
2. Cel oznakowania 
 

      Projekt stałej organizacji ruchu opracowano w związku z przebudową ul. Sienkiewicza              

i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki, polegającą na ułożeniu nowej 

nawierzchni jezdni i chodników wraz z poszerzeniem fragmentów ulic i modernizacją skrzy-

żowań. 

     W związku z tym wprowadzono zmiany do istniejącej organizacji ruchu, które mają na 

celu poprawę stanu bezpieczeństwa komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowej oraz 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ww. dróg gminnych. 

 
3. Opis stanu istniejącego 
  

     Przedmiotowa ul. Sienkiewicza stanowi ciąg drogi gminnej Nr 109046 O, natomiast         

ul. Kwaśna ciąg drogi gminnej Nr 102522 O.  

     Ul. Sienkiewicza włącza się do ul. Dąbrowa, stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 

Brzeg - Dobrzeń Wielki w km 26+929.  

     Ul. Sienkiewicza posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 5,0 m, a ul. Kwaśna  

posiada jezdnię o identycznej nawierzchni, lecz szer. 3,5 - 5,0 m.  

     Utwardzony chodnik jednostronny szer. 1,2 – 1,5 m występuje jedynie na początkowym 

odcinku ul. Sienkiewicza.     

    

4. Opis stanu projektowanego 
  

     Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej            

w m. Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki.  

      Projektowane jezdnie drogowe będą posiadały nawierzchnię z betonu asfaltowego,          

w tym ul. Sienkiewicza o szer. 5,0 m, a ul. Kwaśna o szer. 4,5 - 5,0 m.  

      Zaprojektowano chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej.  

      Projekt organizacji ruchu opracowano na planach sytuacyjnych w skali 1:500.   

      Niniejszy projekt obejmuje w zasadzie organizację ruchu w zakresie oznakowania piono-

wego, za wyjątkiem zastosowania znaków poziomych w rejonie skrzyżowań z ul. Polną i        

ul. Kwaśną (boczną). 
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       Minimalna korekta krawężnika na wlocie ul. Sienkiewicza na drogę wojewódzką nie 

wymaga zmiany oznakowania tego skrzyżowania.  

      W zakres oznakowania pionowego wchodzą znaki informacyjne D-1 w ciągu ul. Kwaśnej 

(przed skrzyżowaniami z bocznymi drogami gminnymi) i znaki nakazu C-9 na wyspie typu 

„kropla” na skrzyżowaniu z ul. Polną, których lokalizację pokazano na załączonych planach.  

      Dodatkowo na skrzyżowaniu z ul. Polną pod znakami D-1 i A-7 zastosowano odpowied-

nio tabliczki T-6a i T-6c, przedstawiające rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem na 

tym skrzyżowaniu. 

      W związku z ograniczeniem skrajni poziomej ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z 

drogą wojewódzką przez istniejący słup energetyczny, zlokalizowany poza jezdnią w odl. 

~1,0 m od krawężnika, ww. słup oznaczono tablicą U-9b. Ustawienie tablicy nie wymaga 

uzgodnienia projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego (adnotacja             

Kierownika Referatu Infrastruktury - w załączeniu).  

      Znaki pionowe zostaną wykonane z folii odblaskowej typu 1.  

      Zastosowano znaki pionowe z grupy wielkości znaków „średnich” i „mini”, które wy-

szczególniono na załączonych planach.   
 

5. Termin realizacji przedsięwzięcia 
 
    Przebudową ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice przewiduje się             

w okresie od 02 maja 2015 r. - 30 listopada 2016 r.   

 
              

    

       Opracował:  

                          Antoni Plamitzer 












