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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogólne.

3. Charakterystyka drogi i ruch na drodze.

4. Projektowane oznakowanie.

5. Oznakowanie istniejące.

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

7. Odległość znaków od krawędzi jezdni.

8. Wysokość umieszczenia znaków drogowych.

9. Uwagi końcowe.

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Plan orientacyjny (SOR 0)

2. Plany sytuacyjne (SOR 01-02) 
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1. Podstawa opracowania
a) Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (t.  j.  z  2021 r.,  poz.  450

z późn. zm.).
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310).
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

d) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311).

2. Dane ogólne
Opracowanie  obejmuje  zmianę  oznakowania  na  skrzyżowaniu  DP  2014  S  ul.  Nadrzecznej
z  DG 679  052  S  ul.  Rynek  i  DG 679  050  S  ul.  Kalwaryjską  w miejscowości  Wąsosz  Górny,
gm. Popów. 

3. Charakterystyka drogi i ruch na drodze 
Droga nr 2014 S posiada następujące parametry techniczne i użytkowe:
a) klasa drogi - zbiorcza (Z)

b) kategoria drogi - powiatowa (P)

c) rodzaj nawierzchni drogi - bitumiczna 

d) szerokość jezdni - 5,20 m - 5,90 m

e) szerokość chodnika - 1,10 m 

f) dopuszczalna prędkość na drodze - 50 km/h

g) oznakowanie na drodze - wskazano na planach sytuacyjnych 

h) natężenie ruchu drogowego - średnie  

Droga nr 679 052 S posiada następujące parametry techniczne i użytkowe:
a) klasa drogi - lokalna (L)

b) kategoria drogi - gminna (G)

c) rodzaj nawierzchni drogi - bitumiczna 

d) szerokość jezdni - 6,00 m

e) szerokość chodnika - 1,30 m 

f) dopuszczalna prędkość na drodze - 50 km/h

g) oznakowanie na drodze - wskazano na planach sytuacyjnych 

h) natężenie ruchu drogowego - małe  

Droga nr 679 050 S posiada następujące parametry techniczne i użytkowe:
i) klasa drogi - lokalna (L)

j) kategoria drogi - gminna (G)

k) rodzaj nawierzchni drogi - bitumiczna 

l) szerokość jezdni - 4,50 m

m) dopuszczalna prędkość na drodze - 50 km/h

n) oznakowanie na drodze - wskazano na planach sytuacyjnych 

o) natężenie ruchu drogowego - małe  
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4. Projektowane oznakowanie
Projektowane oznakowanie oznaczono przy symbolach znaków indeksem „Proj.” 

5. Oznakowanie istniejące
Oznakowanie istniejące oznaczono indeksem „Ist.”  Znaki  przeznaczone do likwidacji  oznaczono
symbolem przekreślenia, z indeksem „Usuw.”.

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany  termin  wprowadzenia  nowej  stałej  organizacji  ruchu: do  31.12.2022  r. (termin
ważności projektu).

7. Odległość znaków od krawędzi jezdni

a) na drodze                                 b) na ulicy

a) na drodze b) na ulicy

8. Wysokość umieszczenia znaków drogowych

c) na drodze d) na ulicy

9. Uwagi końcowe
Oznakowanie  należy  wykonać  na  podstawie  załącznika  nr  1-4  do  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich
umieszczenia na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311).

Tarcze znaków z grupy wielkości średnie (S). Konstrukcje wsporcze stalowe o przekroju kołowym.
Lico  tarcz  znaków  typu  2.  Oznakowanie  poziome  zaleca  się  wykonać  w  technologii
grubowarstwowej. 
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