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0 organizacji ruchu

1. DANE OGOLNE

1.1. Zamawiajqcy -Inwestor
Inwestor: Urzqd Miasta Ustronia^ 43-450 Ustron, ul. Rynek 1

1.2. Temat i przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu dia
przebudowanej ulicy Parkowej wr z z terenem wokol istniejfcego amfiteatru w Ustroniu.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
oznakowania pionowego, w opaz iu, o ktorf zostanie zrealizowana organizacja ruchu dia
przedmiotowego przedsi@wzi@cia.

1.4. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera proj kt oznakowania pionowego i poziomego na nastgpujacych
elementach:
- ulica Parkowa,
- teren wokol amfiteatru,
- parkingi.

1.5. Podstawa opracowania it materialy wyjsciowe

• Zlecenie zamawiaJ4cego,
• Plan sytuacyjny projektow ego ukladu drogowego wykonany przez Pracownig
Projektow4 Galkowski+Partne zy,
• Mapa sytuacyjna do celow projektowych wykonana przez Przedsicbiorstwo Uslug
Geodezyjnych Sp. z o.o., 43-4 0 Wisla, PI. Hoffa 4,
• Inwentaryzacja istniejgcego o akowania.
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1.6. Przepisy i normy
• Kodeks drogowy,
• Rozporzadzenie Ministra Tr sportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 .03.1999 r. W
sprawie warunk6w techniczn:ch, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.
• Rozporzgdzenie Ministra Tr sportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.10.2002 r. w
sprawie znak6w i sygnal6w dro ;owych,
• Zalgcznik 1 do rozporzgdzeni Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003 w sprawie
szczeg6lowych warunk6w tee iicznych dla znak6w drogowych pionowych i warunki ich
umieszczenia na drogach poz. 181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
• Zalgcznik 2 do rozporzkdzeni , Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczeg6lowych warunk6w tee ricznych dla znak6w drogowych pionowych i warunki ich
umieszczenia na drogach poz. 181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
• Zalftcznik 3 do rozporzftdzeni ^ Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczeg6lowych warunk6w tee iicznych dla znak6w drogowych pionowych i warunki ich
umieszczenia na drogach poz. 181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Projektowana inwestycja zl okalizowana jest na terenia miasta Ustron w rejonie Parku
Miejskiego. Wschodni4 granicc ^rzedmiotowego Parku stanowi ulica Parkowa. Ulica to
stanowi jedyny dojazd do Amfite tru, zlokalizowanego w tej czcsci Parku. Wzdlut tej ulicy
po poludniowej stronie zlokaliz owana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po
polnocnej i zachodniej stronie t ;renu wokol Amfiteatru rozci4gaJ4 sic pozostale tereny
zielone.
Ulica Parkowa posiada jezdnic asfaltow4 o szerokosci ok. 5,00 m. Ulica to
odwadniana jest poprze zlokalizow ane w j ezdni wpusty drogowe.
Scietki w Parku to uklad iggow pieszych o szerokosci od 3,0 do 4,5 m. Wszystkie
gciekki wykonane s4 o nawierzchni asfaltowej.
IstnieJ4cy Amfiteatr sklada sic z sceny wraz z zapleczem, ktora przewidziana jest do
przebudowy. Nowym elementem j st pokrycie dachowe rozci4gaJ4ce sic nad widowni4. Cala
widownia zlokalizowana jest na ztucznym nasypie wyprofilowanym spadkiem ku scenic.
Skarpy nasypu posiadaJ4 zmienne : achylenie od 1:2 - 1:4.

3. STAN PROJEKTOWA Y
3.1. Rozwiqzanie geometryczn
W ramach niniejszego pracowania projektowego przewiduje szereg zmian w
stosunku do stanu istnieJ4cego. P oza pracami obejmuJ4cymi przebudowc widowni, sceny i
zaplecza Amfiteatru zaprojekto vano zmiany w ukladzie drogowym. Przewiduje sic
modernizacjc ul. Parkowej p olegaJ4cej na zaprojektowaniu miejsc parkingowych,
usytuowanych po polnocnej jej kr wcdzi. Miejsca postojowe usytuowane s4 pod k4tem 3 00 w
stosunku do krawcdzi ulicy. Je no miejsce postojowe posiada szerokosc 2,5, natomiast
calkowita szerokosc parkingu wyn psi 4,5 m.
Dla spelnienia warunkow przeciwpozarowych dojazdu do Amfiteatru przewiduje sic
modemizacjc sciezek wokol obie tu. Zmiany polegac bcd4 na poszerzeniu ciagow a takze na
zaprojektowaniu nowej kons rukcji, pozwalaJ4cej wprowadzic ruck pojazdow
samochodowych. Z uwagi na pr jektowane zmiany w zagospodarowaniu przedmiotowego
obszaru przewiduje sic takte w mianc nawierzchni na przylegaJ4cych ciqgach pieszych.
Nawierzchnia tych ciagow wyk onana jest w konstrukcji asfaltowej i wykazuje duke
zniszczenie. Przewiduje sic wykc nac wszystkie ci4gi na terenie parku z kostki betonowej.
Miejsca postojowe czy to zlok lizowane wzdluz ul. Parkowej, czy te2 wzdluz drogi
potarowej rowniet zaprojektowr o z kostki betonowej. Jedynie nawierzchnia ul. Parkowej
pozostanie w konstrukcji asfaltobc onowej.

3.2. Organizacja ruchu
Przebudowana ul. Parko a nie bcdzie wiele odbiegala organizacyjnie od stanu
istnieJ4cego. Jedyn4 roznic4 bcdz: e wprowadzenie oznakowania do zaprojektowanych miej
postojowych. Dodatkowo na ciagi pieszym zaadoptowanym na projektowan4 drogc pot
wprowadzono zakaz ruchu poza p jazdami slu2bowymi.
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Oznakowanie pionowe:
Projektowane znaki nalezy umiesz zac w odleglo§ci 0,5 - 0,2 m od krawcdzijezdni.
Wysoko§c umieszczenia znakow nosi - 2,0 m.
Znaki przewidziano do umieszczan a na nowo projektowanych slupkach.
Zaprojektowane znaki powinny by wykonane z folii odblaskowej II generacji.
Wielko§c znakow: male.

7;^(i 02!1

Mgr It arch
Uprawnienia bu
bez ograniczeri peNs - r._ ...pnm¢j
nr wid.68
Rzeczoznawca bu o any
w specj. archrteklonicznej poz. j. 1lll0?JR/C

0(^IEM71C74 - fZ45NW)f
Nt'

