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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt sta ej organizacji ruchu na ul. 
Pi sudskiego i z ni  si  krzy uj cych w m. Sierpc. 

Wykonanie projektu sta ej organizacji ruchu wynika z projektu budowy 
w/w drogi. 

 
W zakres opracowania wchodzi y nast puj ce zadania: 

 Wykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego 
 Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami w tym zakresie 
 Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez 

ciwe organy zarz dzaj ce ruchem zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami w tym zakresie. 

 
Przewidywany termin wprowadzenia zmian w sta ej organizacji ruchu:  

………………………………………………….. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

Opracowanie wykonane jest na zlecenie Gminy Miasto Sierpc. 
 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 
 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U .Nr 43, poz. 430)- 
[1]. 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r . – Prawo o ruchu drogowym (jednolity 
tekst Dz. U. Nr. 108 z 2005 r. z pó niejszymi zmianami )- [2]. 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w 
sprawie szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarz dzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
)- [3]. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – I.j.(Dz. U. Nr 156 z 
2006 r. poz. 1118, wraz z pó niejszymi zmianami )- [4]. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 z 
2007 r. poz. 115 wraz z pó niejszymi zmianami)- [5]. 

 Rozporz dzenie Ministrów  Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewn trznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków 
i sygna ów drogowych (Dz. U, Nr 170 z dnia 12 pa dziernika 2002 r. poz. 
1393)-[6]. 



 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów 
drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181)-[7]. 

 Szczegó owe warunki techniczne dla znaków i sygna ów drogowych oraz 
urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach. Za cznik nr 1-4 do rozporz dzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów 
drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (za cznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003 r. )-[8]. 

   
 
3. MATERIA Y WYJ CIOWE  
 

Cz  rysunkowa tj. plany sytuacyjne wykonano w ca ci w skali 1:500. 
 

 Lokalizacj  odcinka obj tego zakresem opracowania przedstawiono na 
planie orientacyjnym, który znajduje si  w cz ci rysunkowej niniejszego 
opracowania. 
 

Podstaw  rozwi za  projektowych by y szczegó owe warunki techniczne 
dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Za cznik nr 1-4 do 
rozporz dzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (za cznik do nr-u 
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. 
 
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI 
 
 

Ulica Pi sudskiego na opracowywanym odcinku posiada nawierzchni  
wirow , z prawej strony zatok  postojow  oraz chodnik z p yt chodnikowych 

usytuowany przy bloku. Krzy uje si  z ul. Witosa (naw. asfaltowa), ul. 
Paderewskiego (naw. asfaltowa) i ul. Le  (naw. gruntowa).  

Projekt przewiduje wykonanie na odcinku od ul. Witosa do ul. 
Paderewskiego nawierzchni bitumicznej o szeroko ci 7,0 m. Z prawej strony 
ulicy zaprojektowano ci g rowerowy i pieszy, natomiast po stronie prawej, w 
pobli u bloku zaprojektowano 3 zatoki postojowe z wydzielonymi 2 miejscami 
dla osób niepe nosprawnych oraz chodnik. 



W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano natomiast wyniesione przej cie 
dla pieszych w km 0+051,00  oraz wyniesione skrzy owanie ul. Pi sudskiego z 
ul. Paderewskiego. 
 
5. ISTNIEJ CA I PROJEKTOWANA STA A ORGANIZACJA RUCHU 
 

Istniej ce oznakowanie pionowe na ul. Pi sudskiego sprowadza si  do 
oznakowanie skrzy owania z ul. Paderewskiego oraz ograniczeniu pr dko ci d0 
40 km/h ze wzgl dów na stan i rodzaj nawierzchni. Oprócz tego przy wje dzie 
na parking ustawiono znak B-18 (2,5 t) oraz znak pocz tku i ko ca strefy 
zamieszkania. 

 
 

Zestawienie oznakowania pionowego 
L.p Symbol znaku Stan Ilo  Kilometra  
1 A-11a Proj. 3 0+031,50; 0+081,50; 0+129,50; 
2 B-18 Proj. 2 0+049,00; 0+145,00; 0+179,50; 
3 B-33 Likw. 2 0+031,50; 0+145,00; 
4 B-33 Proj. 1 0+031,50; 
5 C-13/16 Proj. 1 0+041,00; 
6 C-13a Proj. 1 0+041,00; 
7 D-1 Proj. 4 0+011,00; 0+015,00; 0+053,00; 0+129,50; 
8 D-1 Likw. 1 0+131,00; 
9 D-18 Proj. 2 0+056,00; 0+145,00; 

10 D-6 Proj. 4 0+011,00; 0+015,00; 0+049,00; 0+053,00; 
11 D-6a Proj. 2 0+179,50; 0+181,50; 
12 D-6b Proj. 2 0+149,00; 0+155,00; 
13 T-1 Proj. 3 0+031,50; 0+81,50; 0+129,50; 
14 T-6a Proj. 1 0+015,00; 

 
 
Dodatkowo ustawiono znak A-11a i T-1 w odleg ci 20 m od 

wyniesionego skrzy owania (pocz tek nawierzchni gruntowej) oraz znak B-20 
przy wyje dzie z parkingu na ul. Witosa w rejonie Powiatowego Urz du Pracy. 

Przej cia dla pieszych i rowerów oznakowane zosta y znakami P-10 i P-
11, zarówno na jezdni jak i na ci gu rowerowym. Poza tym ci g zosta  
oznakowany na ca ej swojej d ugo ci znakami P-23. 

Projektowane miejsca postojowe w ilo ci 31 miejsc wyznaczone zosta y 
znakiem P-18, a dla osób niepe nosprawnych dodatkowo znakami P-20 i P-24. 
Za chodnikiem tak e ustawiono znak D-18a z tabliczk  T-29. 

Nawierzchnia wyniesiona z ka dej strony najazdu zosta a oznakowana 
znakami P-25, natomiast przej cie wyniesione dodatkowo te  punktowymi 
elementami odblaskowymi barwy bia ej. 

Jeden z wylotów skrzy owania ul. Pi sudskiego i ul. Paderewskiego zosta  
zablokowany pi cioma s upkami U-2. 



 
 
Oznakowanie na drogach krzy uj cych si  z ul. Pi sudskiego: 

cznik ul. Pi sudskiego – ul. Bia ob ocka 
 A-7 i T-6c na pocz tku nawierzchni bitumicznej (jeden s upek) 

Ul. Witosa 
 D-1 i T-6a w odleg ci 50 m od skrzy owania (jeden s upek) 

Ul. Le na 
 A-7 i D-6 – na jednym s upku. 

Ul. Paderewskiego 
 A-7 – tak jak w stanie istniej cym 
 A-11a, T-1 i B-33 – w odleg ci 20 m od pocz tku wyniesienia 

skrzy owania. 
 C-13a i C-13 – na jednym s upku przy wje dzie na ci g rowerowy. 

 
6. ZALECENIA I UWAGI KO COWE 
 
 Oznakowanie poziome wykona  jako cienkowarstwowe, z farby 
chlorokauczukowej.  Lica znaków nale y wykona  z foli odblaskowej I 
generacji, natomiast znaki A-7, D-6, D-6a i D-6b z foli II generacji. 
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RYS nr 1. – LOKALIZACJA OPRACOWANIA 

Skala 1:5 000 

 



2.1



2.2


