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OPIS TECHNICZNY 
do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas zamknięcia skrzyŜowania 

w związku z prowadzonymi robotami montaŜowymi dla zadania:  
„Budowa kładki dla pieszych nad DK nr 7 w km 684+720 w m. Głogoczów”. 

 
 

 

 

 

 
I. Podstawa zlecenia. 

Zlecenie inwestora. 

 

II. Materiały wyjściowe. 

1. Inwentaryzacja istniejącego w terenie oznakowania wykonana dla potrzeb projektu; 

2. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 68 z 1997r., poz. 62  
z późniejszymi zmianami); 

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z 2003r., 
poz. 1393); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym 
zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003r., poz. 1729); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach  
(Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181). 

 

III. Cel opracowania.  

Celem opracowania jest prawidłowe oznakowanie miejsca robót w pasie drogowym. 

 

IV. Opis projektowanych rozwiązań. 

A. Stan istniejący: 

DK nr 7 w miejscu planowanych robót ma przekrój uliczny o dwóch jezdniach 
jednokierunkowych, kaŜda o dwóch pasach ruchu z lewoskrętem do m. Głogoczów z kier. 
od Krakowa o nawierzchni asfaltowej. Jezdnie są szer. 7,0m, pobocza szer. 2,0m. Od drogi 
wyjazdowej z m. Głogoczów po stronie wschodniej wzdłuŜ DK nr 7 w kier. Krakowa do 
przystanku autobusowego prowadzi chodnik bet. szer. 2,0m odgrodzony od jezdni 
separatorami betonowymi. W miejscu planowanych robót wprowadzone jest znakiem B-40 
ograniczenie prędkości do 70km/h. Średni dobowy ruch wg GPR 2015 dla odcinka Kraków-
Głogoczów wynosi 40806 poj./dobę, a dla odcinka Głogoczów-Jawornik wynosi 30397 
poj./dobę.   

B. Stan projektowany: 

W celu zamknięcia skrzyŜowania w związku z prowadzonymi robotami 
montaŜowymi przyjęto następujące załoŜenia: 

1. NaleŜy wygrodzić skrzyŜowanie wraz z częścią pasów środkowych w kierunku 
Zakopanego do odcinka km: 684+735; 

2. Na pozostałej części pasa jezdnego wyznaczyć i odpowiednio oznakować znakami 
pionowymi – tablica F-22 i poziomymi P-7d i P-7a koloru Ŝółtego – szczegół „A”; 
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3. NaleŜy zamknąć wlot po stronie lewej skrzyŜowania w km 684+720, obsługa 
miejscowości w zakresie wyjazdu jak objazdu w kierunku Krakowa i Zakopanego 
poprzez wykorzystanie wlotu w km 685+700; 

4. Ruch pieszy zgodnie z oznakowaniem do przejścia dla pieszych pod drogą DK 7; 
5. W przypadku spiętrzeń w ruchu naleŜy wprowadzić sterowanie ruchem ręczne przez 

przeszkolonych i uprawnionych do tego celu pracowników; 
6. Dodatkowo w celu wykonania połączeń łuków kładki istnieje potrzeba chwilowego 

wstrzymania w ruchu kołowym na okres 15-20 min dla obydwu kierunków jazdy – 
rys. nr 5.1 i 5.2 z etapu 5; 

7. Roboty naleŜy zabezpieczyć poprzez wykonanie oznakowania pionowego  
i poziomego oraz urządzeń BRD, tj. U-3c i d, U-20b, U-21a i b wraz z oświetleniem 
Ŝółtym oraz falą świetlną. 

 

Uwaga! 

Wprowadzono uwagi z opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji - pismo  

nr AR.5321.40.2017.AK z dnia 23.01.2017r. i uwagi z opinii UMiG Myślenice – pismo  

nr INW.GOS.7221.008.2017 z dnia 09.02.2017r. 

 

Utrudnienia i zagroŜenia: Zamknięcie skrzyŜowania, zwęŜenie jezdni, chwilowe 
wstrzymania w ruchu. 

Termin wprowadzenia: luty/marzec 2017r. – ok. 2 tygodni.  

 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy: 

- termin i godzinę zamknięcia jezdni uzgodnić z zarządcą drogi, 

- na 7 dni przez planowanym terminem zamknięcia jezdni powiadomić pogotowie 
ratunkowe, straŜ poŜarną, policję, media (radio, prasa, TV itd.) i inne urzędy i instytucje 
w miarę potrzeb. 

 

Zadania powyŜej będzie zobowiązany zrealizować wykonawca robót. 

Uwagi ogólne:  

� Znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urządzenia przewidziane do 
wprowadzenia w związku z robotami powinny być wykonane z folii typu II oraz 
wielkości o jeden rozmiar większej niŜ obowiązująca na danej drodze i odpowiadać 
przepisom zawartym w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 
2181 z dnia 23 grudnia 2003 grudnia). 

� W czasie prowadzenia robót naleŜy zapewnić stałą kontrolę ustawionego 
zabezpieczenia, oświetlenia i oznakowania zastępczego, a stwierdzone usterki 
niezwłocznie likwidować. Po zakończeniu zajęcia pasa drogowego, teren naleŜy 
przywrócić do stanu pierwotnego i przekazać Zarządcy Drogi.  

 

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy. 

 

 

Wykonał: 

 

mgr inŜ. Michał Brągiel 


