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OBIEKT BUDOWLANY  
nazwa  Parking przy ulicy Harcerskiej w Kędzierzynie-

Koźlu 
kategoria obiektu  XXV 

adres  kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr  

jednostka ewidencyjna  160301_1 Kędzierzyn-Koźle 

obręb ewidencyjny  0044 Kędzierzyn 

numer(y) działek  1198/10 

 

Nazwa zadania: Przebudowa parkingów przy ulicy Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

INWESTOR  
instytucja Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

adres  47-220 Kędzierzyn-Koźle , Plac Wolności 13 

 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA  
nazwa  Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” 

Mirosław Sieja 

adres  47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul. Piłsudskiego 10B/1  

 

 

PROJEKTANCI  
Branża drogowa  

imię i nazwisko  

Mirosław Sieja  

nr uprawnień  

29/95/Op 

specjalność  

konstrukcyjno-inżynieryjna w 

zakresie drogi i lotnicze drogi 

startowe oraz manipulacyjne 

data opracowania            

1 października 2021 r. 

podpis  

 
SPIS ZAWARTOŚCI  

 
1. Strona tytułowa   

2.  Mapa poglądowa   

3.  Opis techniczny   

4.  część rysunkowa   

 

 
Termin wprowadzenia organizacji ruchu - do 31 grudnia 2022 r. 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ ULICY 
HARCERSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

„Przebudowa parkingów przy ulicy Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu” 
DZIAŁKI: obręb Kędzierzyn – działka nr 1198/10 

 

 Zlecenie inwestora 
 Inwentaryzacja oznakowania z natury 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 9Tekst jednolity 

Dz.U. 2018 poz. 1990, z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r. , tekst jednolity 

Dziennik ustaw z 2016 r poz. 124 z późniejszymi zmianami)  
 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, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 , tekst 

jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zmianami 
 

1. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji na drodze powiatowej ulicy 
Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu w związku z realizacją przedsięwzięcia: 
„Przebudowa parkingów przy ulicy Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu” 

 
2. Opis stanu istniejącego oraz zamierzeń budowlanych  

  
 Stan istniejący 

Droga powiatowa, ulica Harcerska w Kędzierzynie-Koźlu jest drogą jednojezdniową o 
nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni ok. 6,3 m. 
Jezdnia obramowana jest krawężnikiem betonowym. 
Po obydwu stronach jezdni - chodniki oddzielone od jezdni zieleńcami. 
Przy jezdni zlokalizowane są zatoki postojowe dla samochodów osobowych. 
Przedmiotowa zatoka to zatoka o długości ok. 66 m i szerokości ok.2,6 m ( możliwe 
parkowanie równoległe do jezdni) 
 

 Zamierzenia budowlane: 
 

Przebudowa parkingu przy ulicy harcerskiej polegać będzie na poszerzeniu istniejącej zatoki 

parkingowej do szerokości 5,0 m, tak , aby możliwe było parkowanie prostopadłe. 

Po przebudowie zatoka będzie miała długość 3,6 m + 35 m. 

Projektuje się także zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych przez ulicę 

Harcerską. W tym celu dobudowuje się chodniki pozwalające na dojście do nowego przejścia 

dla pieszych. 

Przebudowa zatoki oraz zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych wymusza także przebudowę 

istniejących chodników (przełożenie). 

Dodatkowo przy przejściu dla pieszych ustawia się dwie hybrydowe latarnie doświetlające to 

przejście. 
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W części rozebranej istniejącej zatoki postojowej, położonej w obrębie skrzyżowania ulicy 

Harcerskiej i ulicy Jurija Gagarina, projektuje się zieleniec. 
 

3. Charakterystyka ruchu na drodze  
 
Ruch na ulicy Harcerskiej to przede wszystkim ruch lokalny, kierujący się do przyległych 

budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i usługowych. 

 
4. Rozwiązania projektowe 

Niniejszy projekt stałej organizacji ruchu został dostosowany do zakresu przedsięwzięcia. 

 
W projekcie przewidziano: 
 

 oznakowanie miejsc parkingowych znakami poziomymi P-18; 
 oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych znakami poziomymi               

P-24 (na niebieskim tle); 
 ustawienie znaków pionowych D-18 przy zatoce postojowej (miejsce dla osób 

niepełnosprawnych oznakować znakiem D-18 z tabliczką T-29);  
 likwidację istniejącego przejścia dla pieszych przez ulicę Harcerską w obrębie 

skrzyżowania z ulicą Jurija Gagarina; 
 wyznaczenie nowego przejścia przed włączeniem ulicy Jurija Gagarina do ulicy 

Harcerskiej (przejście na czerwonym tle); 
 doświetlenie nowoprojektowanego przejścia dla pieszych latarniami hybrydowymi 

ustawionymi przy przejściu; 
 

projektowane znaki poziome to znaki grubowarstwowe, znaki pionowe foliowane (folia II 
generacji 

 

 

Termin wprowadzenia organizacji ruchu - do 31 grudnia 2022 r. 


