
ZAŁĄCZNIK NR 8 – PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 11 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. 2003nr 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 Placu Pamięci Narodowej przy ul. Ks. Klimka na okoliczność 

Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.  

3.   Stan istniejący  

Istniejący stan organizacji ruchu w rejonie Placu Pamięci Narodowej umożliwia kierującym pozostawianie swoich pojazdów na wyznaczonym parkingu 

na ul. Ks. Klimka wzdłuż krawężnika po obu stronach jezdni, co uniemożliwia dojście do Pomnika Walczących o Wolną Polskę i utrudnia przebieg 

uroczystości na okoliczność Narodowego Święta Niepodległości.  

4.   Rozwiązania Projektowe  

Projektuje się zmianę organizacji ruchu pojazdów w rejonie Palcu Pamięci Narodowej przy ul. Ks. Klimka w Żorach zapewniającą swobodny dostęp i 

dojście do pomnika poprzez zamknięcie wjazdu w ul. Ks. Klimka do czasu zakończenia uroczystości związanych z obchodami Narodowego Święta 

Niepodległości. Nie wprowadza się objazdu dla zamkniętego odcinka drogi ul. Ks. Klimka 5.   Wprowadzone oznakowanie:  

1. Należy zamknąć wjazd w ulicę Ks. Klimka znakami: B-1 ,,zakaz ruchu” z treścią:,, Obowiązuje w dniu 10 listopada r. od godz. 21.00 do dnia  

11listopada  __  r. do godz. 12.00” oraz zaporami U-20a (2 szt.) od strony skrzyżowania z ul. Garncarską w dniu poprzedzającym Narodowe Święto 

Niepodległości o godz. 21.00. Kierujących należy uprzedzić o zamknięciu ul. Ks. Klimka poprzez umieszczenie znaku B-22 ,,zakaz skrętu w prawo” wraz z 

tabliczką T-3a „Obowiązuje w dniu 10 listopada od godz. 21.00 do dnia 11 listopada r. do godz. 12.00”.  

6. Termin obowiązywania:  

Przedmiotowe oznakowanie należy wprowadzić w dniu 10 listopada od godziny 21.00 do dnia 11 listopada godz.12.00 /Dokładna godzina zostanie podana 

przed dniem 31.11. br  



  

1. Plan orientacyjny 1:10 GGG  

 
  

  

  

  

  

  



  

2.  Plan sytuacyjny 1:500  
Oznakowanie istniejące  

 
  



  

3.  Plan sytuacyjny 1:500  
Oznakowanie projektowane  

 
  

   


