DT-D-II.8022.372.2020

Wrocław, 30.07.2020 r.
GRUPA iKOM
ul. Olkuska 19, 59 – 220 Legnica

ZATWIERDZENIE nr 399 / 2020
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym / Dz.U. z 2020r. z poz.
110/ oraz na podstawie § 3 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem /Dz. U. nr 2017 r. poz.784 z późn. zm./

- zatwierdzam projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Remont przejazdu kolejowego na linii kolejowej
nr 278 Węgliniec – Zgorzelec w km 1+384 w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Węgliniec”
z uwzględnieniem uwag:
1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu zawartych w piśmie
nr O.WR.Z-2.408.042.2020.tb z dnia 14.04.2020 r. (Klauzula rozpatrzenia projektu organizacji
ruchu nr 042/2020).
2. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze zawartych w piśmie
nr O.ZG.Z-2.4081e.2.2020.ds z dnia 03.04.2020 r.
3. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu zawartych w piśmie nr ZZ.8022.2.138.2019 z dnia
20.04.2020 r.
4. Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Lubuskiego
zawartych
w
piśmie
nr DG.III.8022.73.2020.BS z dnia 20.04.2020 r.
5. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zawartych w piśmie nr ZDW-ZG-WZD-511-69/20
z dnia 08.04.2020 r.
6. Gminy Węgliniec zawartych w piśmie nr IK.OR.7021.1.1.2020 z dnia 28.04.2020 r.
oraz z uwagami:
- Na rys. nr 05 na projektowanych zaporach U-20b zlokalizowanych na krawędzi jezdni, przy znakach
D-4a zamontować lamy ostrzegawcze U-35 koloru czerwonego. Dodatkowo na zaporach
drogowych U-20b (tuż przed przejazdem kolejowym) zaprojektować znaki B-1 z tabliczkami T-0
o treści: „Nie dotyczy poj. budowy”.
- Na rys. nr 05 zasłonić tymczasowo istniejące znaki A-9, G-1a/b/c z uwagi na zamknięty przejazd
kolejowy.
- Na rys. nr 08A, nr 09, nr 10 skorygować układ graficzny projektowanych znaków F-5 w taki sposób,
aby wskazywały możliwość jazdy w kier. Zgorzelca oraz Lubania (jak trasą objazdu) lub innych
dostępnych kierunków jazdy do miejscowości. Uzupełnić np. biały grot prawo-ukos dla rys. 08A.

Sprawę prowadzi: Łukasz Dudek, tel. (71)776-92-18

- Skorygować stosowne tablice typu F-9 w taki sposób, aby zawierały informację, że objazd
prowadzony jest dla pojazdów wyższych niż 3,4 m. Zapis: „Objazd 296 dla poj. powyżej 3,4 m do
Żagania/Lubania” może być nieprecyzyjny i nieodpowiednio odczytany przez kierujących pojazdami.
- Uwagę jak wyżej zastosować także dla proj. tablic typu F-8, np. na rys. nr 10A, nr 10B.
- Warunkiem wprowadzenia organizacji ruchu w/g powyższego zatwierdzenia jest dokonanie
wszystkich niezbędnych uzgodnień pomiędzy Inwestorem lub Wykonawcą robót, a właściwą Gminą,
w zakresie funkcjonowania komunikacji zbiorowej w czasie zamknięcia drogi DW 296.
- O planowanym zamknięciu drogi i wynikających z tego utrudnieniach, oprócz obowiązku
wynikającego z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia, należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem
Samorząd, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną Mieszkańców oraz Podmioty Gospodarcze, dla
których wprowadzona organizacja ruchu będzie miała istotny wpływ na prawidłowe ich
funkcjonowanie.
Integralną część niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczętowany projekt.
‘

Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2021 r.
Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia
organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Podpisane elektronicznie przez:
z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
Agnieszka Zakęś
Dyrektor Departamentu Infrastruktury

Otrzymują:
1. Adresat
2. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
3. GDDKiA we Wrocławiu
4. GDDKiA w Zielonej Górze
5. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
6. a/a
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem /Dz. U. nr 177 z 2003r. poz.1729 ze zm./ (podstawa prawna z art. 6 ust 1 RODO) oraz w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji);
4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu;
5) Pani/ Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres min. 5 lat;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ww. Rozporządzenia, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych
osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia);
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Sprawę prowadzi: Łukasz Dudek, tel. (71)776-92-18

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 688408.1484098.1374768
Nazwa dokumentu 399 Grupa Ikom czasowa DW 296_Węgliniec_ŁD.pdf
Tytuł dokumentu 399 Grupa Ikom czasowa DW 296_Węgliniec_ŁD
Sygnatura dokumentu DT-D-II.8022.372.2020
Data dokumentu 2020-07-31
Skrót dokumentu 849B71835C8976C112CA5CE0D3DF1CC6C5234EE7
Wersja dokumentu 1.2
Data podpisu 2020-07-31 08:48:19
Podpisane przez Agnieszka Zakęś Dyrektor Departamentu
EZD 3.96.1.1.31260

Data wydruku: 2020-07-31
Autor wydruku: Wolski Krzysztof w zastępstwie za Dudek Łukasz (Inspektor)

