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1. Podstawa opracowania

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2020 roku poz. 110 ze zm./

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na

drogach /Dz. U. z 2019 r. poz. 2311/

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz. U. 2017 poz. 784/



2. Zakres opracowania

Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2414G i 2416G polegać będzie na ustawieniu znaków A-11a i

B-33„30” wraz z tabliczkami T-1 „30 m” w miejscowości Pogódki przy wyniesionych przejściach dla pieszych oraz

montażu barier drogowych U-12a przy chodniku- ul. Cystersów w Pogódkach.

Wykonanie zmiany podyktowane jest wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogódkach dotyczącym poprawy 

bezpieczeństwa pieszych.

Planuje się wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w miejscowości Pogódki: przy drodze powiatowej numer

2416G- ul. Szturmowskiego (w pobliżu szkoły) i przy drodze powiatowej numer 2414G- ul. Cystersów (w pobliżu

przedszkola).

Projekt stałej zmiany organizacji ruchu obejmuje ustawienie znaków A-11a i B-33„30” wraz z tabliczkami T-1 „30 m” po

obu stronach dróg w odległości ok. 30 i 80 mb przed wyniesionymi przejściami dla pieszych.

Ponadto planuje się montaż barier drogowych U-12a przy chodniku- ul. Cystersów w Pogódkach- droga powiatowa nr

2414G. Bariery ustawione na długości 52 mb wzdłuż skarpy mają na celu ochronę pieszych.

Wykonanie zmiany organizacji ruchu poprawi bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym. W szczególności znacznie

poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły.

Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 30 listopada 2020 roku.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na załączonej mapie.



Zestawienie znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu:

 A-11a:  4 szt.

 B-33 „30”: 4 szt.

 Tabliczki T-1 „30m”: 2 szt.

 Bariera drogowa U-12a: 52 mb

3. Stan istniejący

Droga w strefie przestawionego oznakowania posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok 5 m, po 

obu stronach znajduje się chodnik.   

4. Uzgodnienia



Lokalizacja: Pogódki
Skala: 1 : 10 000

Wyniesione przejścia 
dla pieszych

Bariery U-12a



Plan sytuacyjny
Skala 1 : 1 000
Temat: Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej
nr 2414G i 2416G w m. Pogódki
Rys. nr 1

Schemat zmiany oznakowania

Projektowane wyniesione 
przejście dla pieszych



bariery U-12a (proj.)

Plan sytuacyjny
Skala 1 : 1 000
Temat: Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej
nr 2414G i 2416G w m. Pogódki
Rys. nr 2

Projektowane wyniesione 
przejście dla pieszych


