1rA*ii51l iiiii.łii ll]
ZDP

.-l

l]

Braniewo, dnia ż019.07 .18

.420.53.20 1 9.Ww

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe

Budownictwa,rPYZAK''
Anna Pyzak
ul. Dąbrowskiego 11
1

1-100

Lidzbark Warmiński

Na podstawie
1. art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednoli§,
Dz.U, z2018 poz. 1990 ze zm.)
ż. RozPorządzenia Ministra Infrastruktury z dnia23 wrześniażOa3r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykon;.wania nadzoru nad 6rm zarządzaniem
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 7 84)
J. Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz vządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczaniana drogach (Dz. U. z2003 r. Nr 220 poz.żI81

4.

ze zm.)

Projektu czasowej organizacji ruchu opracowanego przez mgr inż. Ewa Gierałtowska,
MARPOL ul, Staszica 2I;14-500 Braniewo

WPROWADZANI

Zmianę w organizacji ruchu dla drogi powiatowej Nr l330N odc. Chruściel Czosnowo polegająaąna
zamknięciu odc. DP Nr 1330N w km 2+650 - ż+950 na azas wykonania inwestycji ,,Przebudowa obiektu
mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1330N Chruściel Czosnowo''
-

Z napytującymi uwagami
1. WYkonawca przed wprowadzeniem zmiany
:

w uzgodnieniach:

w

organizacji ruchu dokona ustaleń zawaĘch

a) Klauzula
b)

rozpatrzenia projektu czasowej organizacji ruchu 0,0L.Z-2.408.101.1.2018.EM wydana
przez GDDKiA Oddział Olsztyn.
Pismo IG-BD,8022.4.35,2018 wydane przezMarszałka WojewódmvaWarmińsko-Mazurskiego

Ż. Zobowiązuję
a)
b)

c)
d)
e)

0

g)

h)

Wykonawcę do poinformowania

obj azdu następuj ące ins§Ąucj

e

o zamknięciu DP Nr 1330N i

wprowadzeniu

:

Urząd Gminy w Płoskini
Starostwo Powiatowe w Braniewie Wydział Zarządzania Kryzysowego
Komendę Powiatową Policji w Braniewie
Komendę Powiatową Państwowej Strazy Pożarnej w Braniewie
Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie
Straż Granic zną w Braniewie
pl(s placówka Terenowa w Braniewie
Media lokalne

Charakter organizacj i ruchu:
Organizacja ruchu obowiązuje: od dnia 29,07.2019 r. do dnia 20.12.2019 r.

Otrzymuja:

l.
2.
O
4.

Adresat

Komenda Powiatowa Policji w StaniÓ*iB,
Zarząd DrógPowiatowych w Braniewie
ala
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