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ZAŁĄCZNIK NR 7- PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 LISTOPADA.   
  
Opis do projektu  
1.   Podstawa opracowania:  
- Inwentaryzacja stanu istniejącego,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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. (Dz. U. nr 200, poz. 2181 z 2003r. )  

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012  poz. 1137)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016 , poz. 124)  

2. Przedmiot i zakres opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w Żorach na okoliczność Święta zmarłych w dniu 1 listopada.  

3. Stan istniejący  
Istniejący stan organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w Żorach umożliwia kierującym pojazdami oraz pieszym bezpieczny dojazd i dojście, jednakże z 

uwagi na fakt, że drogi dojazdowe są wąskie istnieje niebezpieczeństwo zablokowania dróg dojazdowych i wyjazdowych oraz zagrożenia dla pieszych w dniu 

1 listopada „Wszystkich Świętych”.  

4. Rozwiązania Projektowe  
Projektuje się zmianę organizacji ruchu pojazdów w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Rybnickiej oraz cmentarzy parafialnych przy ul. Smutnej - 

Prawniczej i ul. Zbożowej zapewniającą płynność ruchu i bezpieczeństwo pieszych przy współudziale funkcjonariuszy KMP w Żorach.  

5. Wprowadzone oznakowanie:  
1. W rejonie cmentarza komunalnego wprowadza się następujące zmiany:  

- Wprowadza się ruch jednokierunkowy na ul. Komunalnej poprzez oznakowanie znakami D-3 ,,ulica jednokierunkowa” i B-2 ,,zakaz wjazdu” i 

poprowadzenie wyjazdu z cmentarza łącznikiem do Al. Armii Krajowej. Na łączniku również wprowadza się ruch jednokierunkowy poprzez 
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oznakowanie znakami D-3 ,,ulica jednokierunkowa” i B-2 ,,zakaz wjazdu” oraz dodatkowo zakaz zatrzymywania się po prawej stronie jezdni znakiem B-

36.  

2.   W rejonie cmentarza parafialnego przy ulicach Smutnej (brama główna) i ul. Prawniczej:  

- zakaz ruchu pojazdów na ul. Smutnej za wjazdem na parking w kierunku bramy głównej, w postaci znaku B-1 zamocowanego na barierce ustawionej na 

połowie jezdni, umożliwiając przejście pieszym i przejazd pojazdom uprzywilejowanym.  

- Zakaz ruchu pojazdów na ul. Nowej na wysokości posesji nr 4, na łuku, w postaci znaku B-1 zamocowanego na barierce ustawionej na połowie jezdni, 

umożliwiając przejście pieszym i przejazd pojazdom uprzywilejowanym.  

  

- Wprowadzić ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Prawniczej poprzez oznakowanie znakami D-3 i B-2 ustawionymi za wjazdem na parking osiedlowy 

na wysokości posesji nr 22 w kierunku ul. Sądowej na całej szerokości cmentarza i odwołać znakiem A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym”.  

- Oznakować odcinek ul. Prawniczej od skrzyżowania z ul. Sądową w kierunku cmentarza jako droga bez przejazdu znakiem D-4a wraz z tabliczką T z 

podaną informacją o możliwości dojazdu do cmentarza od strony ul. Osińskiej.  

3.   W rejonie cmentarza parafialnego przy ulicach Zbożowej:  

-   Wprowadza się ruch jednokierunkowy na ul. Zbożowej od ul. Rolniczej do ul. Wodzisławskiej poprzez oznakowanie znakami D-3,, 

ulica jednokierunkowa” i B-2 ,,zakaz wjazdu” i powtórzenie tychże znaków w pobliżu cmentarza. -   Zasłonięcie znaku B-18 /3,5t na ul. 

Zbożowej na wjeździe od ul. Wodzisławskiej.  

6. Termin obowiązywania:  
Przedmiotowe oznakowanie należy wprowadzić w dniu 31 października od godziny 10.00 do dnia 02 listopada godz. 8.00   
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