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1. WSTĘP 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Projekt wykonano na postawie umowy nr 57/2019  z dn. 29.03.2019r, pomiędzy 
Powiatem Wieruszowskim, 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, a firmą GEO-PRO-INŻ 
Projekt, 52-215 Wrocław, ul. Rubinowa 13.  
 

1.2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Organizacji Ruchu dla zadania inwestycyjnego 
pn.: „Przebudowa mostu drogowego w m. Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga 
powiatowa nr 4510E”.  

Celem opracowania jest wykonanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu 
zgodnego zobowiązującymi przepisami, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się 
po drodze wojewódzkiej Nr 450 w trakcie jej rozbudowy oraz Docelowej Organizacji 
Ruchu w rejonie mostu po zakończeniu jego przebudowy. 

W zakres opracowania wchodziły następujące zadania: 

 Pozyskanie materiałów geodezyjnych dla wykonania części graficznej 
opracowania. 

 Wykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego. 

 Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wykonanie zestawień poszczególnych elementów oznakowania. 

 Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez właściwe 
organy zarządzające ruchem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

 
1.3 Materiały, OPRACOWANIA ZWIĄZANE I ŹRÓDŁOWE 

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach do celów projektowych w skali 
1:500. W projekcie Tymczasowej Organizacji Ruchu w części rysunkowej naniesiono 
istniejące oznakowanie w kolorze szarym i czarnym z dopiskiem (inst.), oznakowanie 
tymczasowe i docelowe oznaczone zostały w kolorze dopiskiem (proj.). W projekcie 
oparto się na szczegółowych warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Załącznik do nr 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) 

Podstawowe akty normatywne i opracowania wykorzystane do realizacji obejmują: 

1.3.1   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, - Prawo o ruchu drogowym (jednolity 
tekst Dz. U. Nr 58 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), 

1.3.2   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz, U. Nr 177, póz. 
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1729} 
1.3.3   Rozporządzenie   Ministrów   Transportu   i   Gospodarki   Morskiej   

oraz   Spraw   Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r, w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 
października 2002r,, póz. 1393). 

1.3.4   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 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, 
póz. 2181) 

1.3.5   Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Załącznik do nr 220, póz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003r.) 

1.3.6   Rozporządzenie   Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 19 lipca 2013r.zmieniające rozporządzenie w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych. 

1.3.7   Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw 
Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015r.zmieniające rozporządzenie w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

1.3.8   Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

1.3.9   Projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 
4510E w miejscowości Bolesławiec, wykonany przez Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych Kępno, zakład Usług Projektowo-
Konsultingowych, Kępno wrzesień 2008r. 

1.3.10   Projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 
4714E relacji Wieruszów – Mieleszyn – Bolesławiec - Chróścin na 
odcinku od skrzyżowania z DK nr 8 do miejscowości Klatka, wykonany 
przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno, zakład Usług 
Projektowo-Konsultingowych, Kępno październik 2008r. 

1.3.11   Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów-Lubczyna. wykonany przez 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno, zakład Usług 
Projektowo-Konsultingowych, Kępno lipiec 2018r. 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBJAZDU                                                                                                                                                                                                                                    

Projekt organizacji ruchu powstał ze względu na przebudowę mostu drogowego w m. 

Podbolesławiec. Most podczas przebudowy musi być całkowicie wyłączony z ruchu ze 

względów technologicznych, zwianych ze wzmocnieniem jego najważniejszych 

elementów nośnych. 
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Ze względu na konieczność przebudowy mostu w Podbolesławcu na rzece Prośnie 

planuje się wykonanie objazdów. Technologia przebudowy nie pozwala na 

zastosowanie ruchu wahadłowego na moście podczas prac remontowych. 

Zastosowano opcjonalne dwa objazdy w zależności od ciężaru pojazdów w zakresie do 
i powyżej 12 t. Objazd dla pojazdów poniżej 12 t. jest krótszy i wygodniejszy lecz 
limituje go most o nośności 12 t. pomiędzy Siemianicami a Chróścinem. 
Główne parametry obu objazdów: 

I. Objazd dla pojazdów do 12t: 
a) trasa: Podbolesławiec – Siemianice – Chróścin – Bolesławiec (w obu 

kierunkach), 
b) długość objazdu: 13,0km 
c) czas przejazdu: 14 min. 

II. Objazd dla pojazdów powyżej 12t: 
a) trasa: Podbolesławiec – Opatów – Słupia pod Kępnem – Baranów – 

Kępno – Olszowa – Świba – obwodnica Wieruszowa – Klatka –
Mieleszyn k. Wieruszowa – Piaski – Bolesławiec (w obu kierunkach), 

b) długość objazdu: 43,3km 
c) czas przejazdu: 44 min. 

Całkowite przekierowanie ruchu z drogi powiatowej nr 4510E i 5699 spowoduje 
zwiększenie na odcinkach objazdów istniejącego natężenia ruchu. Wzrost ten można 
scharakteryzować z rozbiciem na pojazdy do i ponad 12 ton.  
Ograniczenia ruchu na moście dotyczą ok. 2210 poj.//dobę pojazdów (zgodnie z 
badaniami ruchu rys. GPI-POR/57/2019 - 03) z następującym podziałem: 

a) Pojazdy do 12t – 1694 poj./dobę, 
b) Pojazdy powyżej 12t – 516 poj./ /dobę. 

Zatem przewidywane zwiększenie natężenia ruchu na odcinkach objazdowych stanowi 
niewielki wzrost i stanowi niskie obciążenie dróg objazdowych. Dodatkowy ruch 
spowodowany obydwoma objazdami nie będzie sprawiał odczuwalnego dyskomfortu 
dla pozostałych użytkowników drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej 482 oraz dróg 
powiatowych 4714E, 4734E i 5698.  
Przewidywany czas budowy mostu oraz obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu 
obowiązywać będzie około 4-8 miesięcy. 

3. OPIS WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ l UTRUDNIEŃ 

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia utrudnienia i zagrożenia wynikają z 
konieczności wprowadzenia zmiany organizacji ruchu poprzez całkowite wyłącznie 
odcinka drogi powiatowej nr 4510E dla ruchu. Zakres wyłączenia drogi z ruchu 
obejmuje odcinki dojazdowe do mostu:  

a) Odcinek ok.50m  od mostu w kierunku Opatowa, 

b) Odcinek ok.100m od mostu w kierunku Bolesławca, 

c) Jezdnię  na całej długości mostu. 

4. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONANIA ROBÓT 

Zaprojektowana organizacja ruchu opracowana została przy całkowitym zamknięciu 
drogi odcinka drogi powiatowej nr 4510E dla ruchu i wyznaczeniem objazdu. 
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1. W związku z wykonywaniem rozbudowy drogi na odcinku ok. 230mb zachodzi 
konieczność całkowitego zamknięcia drogi odcinka drogi powiatowej nr 4510E na 
czas prowadzonych robót zaporami U-20b+U-35+B1 po obu stronach ze światłami 
koloru czerwonego. Zapory drogowe należy umocować na wysokości 1,1 m mierząc od 
poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapory na całej szerokości drogi. 

2. Ponadto roboty należy oznakować: tablicami wskazującymi objazd F-8 oraz 
tablicami F-9, znakami A-14+U-26. 

3. Ruch pojazdów o masie do 12t odbywać się będzie objazdami, w obu kierunkach 
przez miejscowości Podbolesławiec – Siemianice – Chróścin – Bolesławiec – 
Podbolesławiec, (drogami  DP4510E – DP5699 – DK11 – DP5698 – DP4723E – 
DP4714E – DP4510E). 

4. Ruch pojazdów ciężarowych o masie ponad 12t odbywać się będzie objazdami , 
w obu kierunkach przez miejscowości Podbolesławiec – Opatów – Słupia pod 
Kępnem – Baranów – Kępno – Olszowa – Świba – obwodnica Wieruszowa – Klatka 
–Mieleszyn k. Wieruszowa – Piaski – Bolesławiec – Podbolesławiec, (drogami  
DP4510E – DP5699 – DK11 – DW482 – DP4714E – DP4510E). 

5. Wszyscy użytkownicy drogi krajowej nr 11, wojewódzkiej nr 450, 482 i  drogi 
powiatowej DP41714E, w obu kierunkach są informowani znakami F-8 i D-4 o 
ograniczonej dostępności drogi powiatowej DP5699 i DP4510E. 

6. W odległości ok. 0,3-0,5km od początku frontu robót w miejscowości Bolesławiec  i 
Podbolesławiec projektuje się ustawić tablice informacyjną budowy informującą 
nadjeżdżających kierowców o robotach drogowych i zawiązanych z tym zagrożeniach 
mogących wystąpić na drodze. 

7. Szczegółowe oznakowanie objazdu przedstawiają rysunki GPI-POR/57/2019-05 -23. 
8. Szczegółowy wykaz wszystkich projektowanych znaków, tablic i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, wraz z ich ilością i najważniejszymi wymiarami, podaje 
zestawienie znaków pokaźne w załączniku nr 1, 

9. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU PO WYKONANIU ROBÓT 

W ramach docelowej organizacji ruchu wykonane zostaną oznakowania dotyczące 
mostu, którego nośność zostanie zwiększona do klasy B obciążeń (wg PN-85-S.10030. 
Obiekty mostowe. Obciążenia). Oznacza to, że docelowo dopuszczalne będzie 
poruszanie się po mości pojazdów o całkowitej masie nie przekraczającej 40 ton (rys. 
GPI-POR/57/2019 – 24). Ponadto na odcinku drogi dojazdowej do mostu od by stron 
obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h , które powinno obowiązywać na moście 
również ze względu na bezpieczeństwo ruchu pieszego w sytuacji znacznej zmienności 
geometrycznej niwelety i pochylenia poprzecznego drogi na moście (rys. GPI-
POR/57/2019 – 24).  

10. ZALECENIA l UWAGI KOŃCOWE 

1. Z uwagi na nieuniknione utrudnienia w ruchu zaleca się min. 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem robót o planowanym terminie wprowadzenia utrudnień i objazdów 
zawiadomić mieszkańców w środkach masowego przekazu oraz powiadomić 
odpowiednie służby miejskie oraz lokalne media o rozpoczęciu przebudowy mostu. 

2. Wykonawca robót zapewni całodobowy nadzór nad znakami i urządzeniami 
zabezpieczającymi, a w przypadku ich zniszczenia natychmiast wymieni i uzupełni. 
Tarcze znaków powinny być montowane do słupków w sposób wykluczający obrót 
tarczy wokół słupka. Wielkość znaków użytych do oznakowania robót winna być z 
grupy znaków dużych na folii odblaskowej 3M ll-ej generacji: 

a) znaki trójkątne o boku 1050mm, 
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b) znaki okrągłe o średnicy 900mm. 

3. Wielkość znaków stosowanych do oznakowania docelowego należy wykonać w 
wielkości typowej dla oznakowania pionowego. 

4. W celu zminimalizowania do minimum zagrożenia dla ruchu wprowadzono jasne i 
czytelne oznakowanie robót z wyznaczeniem objazdów - dla ruchu lekkiego do 12t i 
ruchu ciężkiego powyżej 12t. W związku ze stosunkowo krótkim odcinkiem drogi 
utrudnienia nie będą dokuczliwe dla okolicznych mieszkańców, a przy właściwym 
wykonaniu oznakowania również dla tranzytu. 

5. W związku z wykonywanymi pracami budowlanymi Wykonawca robót ma 
obowiązek utrzymać istniejące oznakowanie pionowe do czasu wprowadzenia 
nowej docelowej organizacji ruchu. Wszelkie zdemontowane na czas 
wprowadzenia robót istniejące znaki należy bezwzględnie przywrócić do stanu 
pierwotnego (dotyczy to również znaków docelowej organizacji ruchu) ustawiając je 
w tym samym kilometrażu drogi w odległości od krawędzi pobocza i chodnika 
zgodnej z załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Załącznik do nr 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 

6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia robót na drodze winny 
być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. Elementy odblaskowe 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być widoczne od zmroku do świtu. 

7. Wykonawca robót zapewni kładkę techniczną, która może być podwieszona do 
konstrukcji mostu dla pieszych, podczas całego czasu trwania budowy. 

8. Termin wprowadzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy określa się na 
przełom 2020/2022rok, 

9. Schematy oznakowania wprowadzone będą w uzgodnieniu z administratorem drogi 
i Policją. 

10. We wszystkich przypadkach nie ujętych szczegółowo niniejszym opracowaniem 
należy stosować się do wskazań „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym" oraz odpowiednich przepisów odrębnych instrukcji o znakach 
drogowych i poziomych, przepisów BHP i wytycznych resortowych. 

11. Podczas prowadzenia objazdów drogami powiatowymi Wykonawca zapewni 
odbudowanie uszkodzonej lub zniszczonej nawierzchni i pobocza przed  i podczas 
trwania objazdu. 

12. Na tablicach E zasłonięcie nazw miejscowości i strzałki kierunku dojazdu należy 
wykonać poprzez zastosowanie znaku X, z wykorzystaniem pomarańczowej 
tymczasowej taśmy. 

13. Słupki znaków tymczasowych powinny mieć wyróżnik w postaci naklejonego paska 
z żółtej folii nie odblaskowej o szer. 3cm. 

14. Montaż i demontaż oznakowania w pasie drogi krajowej nr 11 należy 
przeprowadzić w porozumieniu  i pod nadzorem Rejonu w Kępnie. 

15. Przed przestąpieniem do prac związanych z wykonaniem objazdu należy zapoznać 
się i zastosować wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach (patrz zał. nr 2 
niniejszego projektu). 

16. Wykonawca w imieniu Inwestora zawiadomi co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem 
tymczasowej organizacji ruchu  wszystkie podmioty wymienione w zał. nr 2.    
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CZEŚĆ I  

  

Projekt tymczasowej organizacji ruchu  

na czas przebudowy mostu  



Rys. GPI-POR/57/2019- 01    Mapa sytuacyjna 
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Rys. GPI-POR/57/2019- 02  Ogólny zarys objazdów z rozdzieleniem nośności powyżej j i poniżej 12t  

z odległościami i czasem przejazdu wg Mapy Google 
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Rys. GPI-POR/57/2019- 03  Archiwalne badania ruchu na moście wykonane przez PZD Wieruszów 
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Rys. GPI-POR/57/2019- 04  Numeracja skrzyżowań pokazanych na rysunkach szczegółowych 
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CZEŚĆ II 

Projekt docelowej organizacji ruchu po 
przebudowie mostu 
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Załącznik nr 1 

 

WYKAZ  ZNAKÓW DLA PROJEKTOWANEJ 
ORGANIZACJI RUCHU 

(zestawienie projektowanych znaków drogowych, 
tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu) 
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Załącznik nr 2 

 

UZGODNIENIA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 
ORGANIZACJI RUCHU 

 

1.  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, Oddział w Poznaniu 

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań 

2.  Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań 

3.  Wojewódzka Komenda Policji w Łodzi Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź 

4.  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 
90-051 Łódź 

5.  
Komenda Powiatowa Policji w 
Wieruszowie 

Kuźnicka 28a, 98-400 Wieruszów 

6.  Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie 
Ludwika Waryńskiego 14, 98-400 
Wieruszów 

7.  Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 
Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-
604 Baranów 

8.  Komenda Powiatowa Policji w Kępnie Chojęcin-Szum 8a, 63-600 Kępno 

9.  
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu 

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań 

10.  Urząd Gminy Bolesławiec Ul Rynek 1, 90-430 Bolesławiec 
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