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Powiat Siemiatycki 
w ramach Projektu 
zrealizuje 6 zadań

 inwestycyjnych, 
zlokalizowanych 
w miejscowości  

Siemiatycze, Nurzec-
 Stacja, Czartajew 

i Perlejewo:
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Zadanie inwestycyjne nr 1:
 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze

 
Zmiana organizacji ruchu z budową

 

mini ronda przejazdowego  na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki w ciągu 
drogi powiatowej nr 1783B  z ul. Armii Krajowej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B poprzez wykonanie 

infrastruktury drogowej, odnowę

 

nawierzchni bitumicznej i wykonanie oznakowania pionowego      
i poziomego)

 Zadanie inwestycyjne nr 2:
 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze

 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Drohiczyńskiej w Siemiatyczach, w ciągu drogi 

powiatowej nr 1732B poprzez zmianę

 

stałej organizacji ruchu, przebudowę

 

istniejących przejść

 

dla 
pieszych w ilości szt. 10, budowę

 

jednego przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie skrzyżowania 
z ul. Ogrodową

 

przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz  z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego

 Zadanie inwestycyjne nr 3:
 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze

 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B poprzez 

zmianę

 

stałej organizacji ruchu, przebudowę

 

istniejących przejść

 

dla pieszych w ilości szt. 6 i budowę

 
jednego przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie Zespołu Szkół

 

im. Komisji Edukacji Narodowej, 
wraz z przebudową

 

infrastruktury drogowej, odnową

 

nawierzchni

 
bitumicznej i wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.
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Zadanie inwestycyjne nr 4: 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół, (droga powiatowa nr 1765B ul. Żerczycka                 

w m. Nurzec -Stacja, przejście przy boisku „Orlik”

 

i przejście przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną), poprzez 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z wygrodzeniem barierkami ochronnymi                           

i korektą

 

wysokościową

 

istniejących krawężników z nawierzchnią

 

bitumiczną.

 Zadanie inwestycyjne nr 5:
 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół, (droga powiatowa nr 1710B w m. Czartajew, 

przejście przy szkole podstawowej), poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego                        
wraz z wygrodzeniem barierkami ochronnymi i korektą

 

wysokościową

 

istniejących krawężników                          
z nawierzchnia bitumiczną.

Zadanie inwestycyjne nr 6:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół, (droga powiatowa nr 2101B  w m. Perlejewo, 

przejście w obrębie szkoły podstawowej i gimnazjum), poprzez wykonanie oznakowania pionowego                   
i poziomego wraz z wygrodzeniem barierkami ochronnymi i korektą

 

wysokościową

 

istniejących 
krawężników z nawierzchnia bitumiczną.
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Zadanie inwestycyjne nr 1:
 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie 

miasta Siemiatycze

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Siemiatyczach, na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej  (droga 
powiatowa nr 1763B Siemiatycze –

 

Boratyniec Ruski -

 

Stacja Kolejowa Siemiatycze –

 

droga wojewódzka 
nr  640)  z ulicą

 

Tadeusza Kościuszki  (droga powiatowa nr 1783B Siemiatycze –

 

Turna Duża).

Obie krzyżujące się

 

ulice stanowią

 

ważne elementy układu komunikacyjnego miasta. W obrębie 
oddziaływania skrzyżowania zlokalizowane są

 

zakłady produkcyjne różnych branż, hurtownie materiałów 
budowlanych  oraz zajezdnia autobusowa. Na skrzyżowaniu  powyższych ulic  nakłada się

 

na siebie  ruch 
lokalny występujący głównie  na ulicy Kościuszki z ruchem  lokalnym  i  ruchem pojazdów ciężarowych  
na ulicy Armii Krajowej. 
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Istniejące  obecnie ukształtowanie  skrzyżowania, długie proste wloty z  ulicy podporządkowanej       
T. Kościuszki   oraz  duża szerokość

 

jezdni i długie proste wloty  na ulicy Armii Krajowej  
prowokują

 

kierujących do przekraczania dopuszczalnej prędkości.  Przy dużym natężeniu ruchu 
drogowego na skrzyżowaniu  stwarza to duże  zagrożenie  wystąpienia kolizji  a także wypadków.  
Statystyka policyjna  wskazuje, że  w miejscu  planowanego zadania dochodziło do  zdarzeń

 
drogowych.  W  2009 r.  doszło do 2 kolizji i 2 wypadków, w 2010 r.  miały miejsce 2 kolizje,  w 2011 
r. odnotowano 2 kolizje i 1 wypadek.
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Celowym  działaniem  poprawiającym bezpieczeństwo ruchu  będzie  uspokojenie ruchu               
w obrębie skrzyżowania. Cel ten można osiągnąć

 

wprowadzając zmianę

 

organizacji ruchu               
na skrzyżowaniu  poprzez budowę

 

ronda.  Ze względu na ograniczone szerokości pasów 
drogowych  możliwe jest wykonanie mini ronda z  przejezdną

 

centralną

 

wyspą środkową.  
Budowa mini ronda spowoduje uporządkowanie i uspokojenie ruchu drogowego. W zadaniu 
inwestycyjnym należy również

 

uwzględnić

 

przebudowę

 

istniejącej infrastruktury drogowej, 
niezbędną

 

przebudowę

 

urządzeń

 

i instalacji obcych (sieć

 

wodociągowa i energetyczna)            
na wlotach projektowanego ronda.  W ramach  zadania przewiduje się

 

również

 

połączenie 
istniejącego  ciągu pieszo –

 

rowerowego  i  chodników  na  ulicy Armii Krajowej               
z  przebudowywanym skrzyżowaniem  oraz niezbędne korekty przebiegu krawężników               
i chodników na wlotach ulicy T. Kościuszki.
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Zadanie inwestycyjne  obejmuje:  

-
 

opracowanie projektu  przebudowy  skrzyżowania  wraz   z projektami   
branżowymi  przebudowy urządzeń

 

obcych  i  instalacji,
 -

 

opracowanie stałej organizacji ruchu, 
-

 

przebudowę
 

skrzyżowania  zgodnie z opracowanymi dokumentacjami,   
-

 

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 -

 

instalację
 

urządzeń
 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Projekt stałej organizacji ruchu
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W ramach Projektu zostanie wykonane m.in.:
 

-
 

1 mini rondo przejazdowe
 -

 
przebudowa istniejących chodników i budowa nowych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu pieszego
 -

 
oznakowanie poziome i pionowe 

-
 

odnowa nawierzchni bitumicznej 
-

 
2 przejścia wyniesione typu płytowego

 -
 

przebudowa 16 przejść
 

w miejscowości Siemiatycze
 oraz 4 przejść

 
w obrębie szkół

 
w miejscowości Czartajew, Perlejewo, 

Nurzec –
 

Stacja wraz z wygrodzeniem barierkami
 -

 
38 szt. miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych

 -
 

2 zatoki autobusowe
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Powiat Siemiatycki posiada wykonane dokumentacje techniczne 
i projekty stałej organizacji ruchu. 

W maju 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację

 
zadań

 
inwestycyjnych. 



Dziękuje za uwagę.
Zapraszamy ponownie.

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

 

W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

Nr str. 12
www.brd.policja.pl


	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Zadanie inwestycyjne nr 1: �Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze�Zmiana organizacji ruchu z budową mini ronda przejazdowego  na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B  z ul. Armii Krajowej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B poprzez wykonanie infrastruktury drogowej, odnowę nawierzchni bitumicznej i wykonanie oznakowania pionowego                                 i poziomego)��Zadanie inwestycyjne nr 2: �Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze�Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Drohiczyńskiej w Siemiatyczach, w ciągu drogi powiatowej nr 1732B poprzez zmianę stałej organizacji ruchu, przebudowę istniejących przejść dla pieszych w ilości szt. 10, budowę jednego przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ogrodową przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz  z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego��Zadanie inwestycyjne nr 3: �Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze�Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B poprzez zmianę stałej organizacji ruchu, przebudowę istniejących przejść dla pieszych w ilości szt. 6 i budowę jednego przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, wraz z przebudową infrastruktury drogowej, odnową nawierzchni�bitumicznej i wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.�
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	W ramach Projektu zostanie wykonane m.in.:��- 1 mini rondo przejazdowe�-  przebudowa istniejących chodników i budowa nowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego� - oznakowanie poziome i pionowe � -  odnowa nawierzchni bitumicznej �- 2 przejścia wyniesione typu płytowego�- przebudowa 16 przejść w miejscowości Siemiatycze�oraz 4 przejść w obrębie szkół w miejscowości Czartajew, Perlejewo, �Nurzec – Stacja wraz z wygrodzeniem barierkami� -   38 szt. miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych� -    2 zatoki autobusowe�
	Powiat Siemiatycki posiada wykonane dokumentacje techniczne i projekty stałej organizacji ruchu. ����W maju 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań inwestycyjnych. 
	Slajd numer 12

