TYMCZASOWY
PROJEKT ORGANIZACJI
RUCHU NA DRODZE
WEWNĘTRZNEJ
O NR NR EWID. 983/1,
1015/3, 926/10
W MIEJSCOWOŚCI
CHAŃCZA,
POWIAT KIELECKI
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Opracował
Stanisław Firmanty

OPIS TECHNICZNY
CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na
drodze wewnętrznej składającej się z działek o nr nr 983/1, 1015/3, 926/10 w
miejscowości Chańcza, w związku z wypoczynkiem osób przebywających nad
zbiornikiem wodnym „Chańcza” w sezonie letnim 2019.
Termin realizacji: 01.07.2019 do 31.08.2019
Wymieniona droga o szerokości jezdni 3,0 m o nawierzchni asfaltowej, bez
ciągów

pieszych.

Zgonie

z

Miejscowym

Planem

Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Raków, droga ta oznakowana jest symbolem KDW (drogi
wewnętrzne) – tereny tras komunikacyjnych, służące do obsługi zbiornika
wodnego „Chańcza”, terenów rekreacyjnych i pól.
Projekt organizacji ruchu zamierza się wprowadzić w związku

z

trwającym sezonem letnim oraz utworzeniem miejsca wykorzystywanego do
kąpieli nad zbiornikiem wodnym „Chańcza”.
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa osób wypoczywających nad zbiornikiem „Chańcza”, poprzez
udrożnienie ruchu na przedmiotowej drodze za pomocą znaków pionowych B-36.
Projektowana organizacja ruchu została przedstawiona na załączniku
graficznym.

ZARZĄDZENIE NR 80/2019
Wójta Gminy Raków
z dnia 28.06.2019
sprawie: tymczasowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej składającej się z
działek o nr nr 983/1, 1015/3, 926/10 w miejscowości Chańcza, gmina Raków.
Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 2004, poz. 2086 ze zmianami) z a r z ą d z a m co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania zatwierdzony „Tymczasowy Projekt organizacji ruchu”
na drodze wewnętrznej o nr. nr. ewid. 983/1, 1015/3, 926/10 w miejscowości Chańcza
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zatwierdzona organizacja ruchu na przedmiotowej drodze wewnętrznej, której
właścicielem jest Gmina Raków i dla której organem zarządzającym jest Wójt Gminy Raków,
ma charakter tymczasowy.
§3
Za zgodne z projektem oznakowanie drogi i umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa
ruchu czynię odpowiedzialnym kierownika Referatu Usług Komunalnych w Rakowie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2019r.

