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11..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  

 
1.1. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru  nad   tym  

zarządzeniem   (Dz. U. nr 177 poz.1729); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania  ich na drogach.” (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 

późn. Zm.) (Załącznik 1÷ 4); 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

 
Projekt obejmuje wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu po wykonaniu 

obustronnego ciągu pieszo-rowerowego i prawostronnego chodnika dla pieszych przy drodze 

powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w km 23+069 – 24+829. 

 

1.3. Materiały wyjściowe 

 Plan orientacyjny w skali  1: 10 000; 

 Plany sytuacyjne w skali  1: 500; 

 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu wykonano na mapach sytuacyjno – wysokościowych. 

 

1.4. Charakterystyka drogi na przedmiotowym odcinku 

 
 Droga powiatowa nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn 

 Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokości ~6,00m 

 Pobocze obustronne nieutwardzone szerokości 1,0 - 1,50m 

 Klasa drogi: Z 

 

1.5. Opis rozwiązań projektowych 

Sposób oznakowania drogi został przedstawiony na rysunkach 2.1 – 2.3 ,,Plan sytuacyjny”. 

1.5.1 Oznakowanie pionowe  

W opracowaniu przedstawiono znaki istniejące oraz projektowane. Stan po wykonaniu 

przebudowy DP 1390K wg niniejszego projektu obejmuje ustawienie nowych znaków pionowych: 
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 Znak „D-6” po stronie prawej w km 23+050 oraz po stronie lewej w km 23+050  

 Znak „E-2a” po stronie prawej w km 23+069 

 Znak „B-20” na wlocie drogi gminnej nr 270028K po stronie prawej w km DP 1390K 23+200  

 Znak „D-47” na wlocie drogi wewnętrznej w km DP 1390K 23+200 

 Znak „D-46” na wlocie drogi wewnętrznej w km DP 1390K 23+200 

 Znak „C13/16” oraz znak „C13” po stronie lewej w km 23+227 

 Znak „D-6” po stronie prawej w km 23+228 

 Znak „D-6” po stronie lewej w km 23+232 

 Znak „D-1” po stronie lewej w km 23+509 

 Znak „D-42” po stronie lewej w km 23+600 

 Znak „D-43” po stronie prawej wraz ze znakiem „B33(70)” po stronie prawej w km 23+600 

 Znak „D-47” na wlocie drogi wewnętrznej w km DP 1390K 23+938 

 Znak „D-46” na wlocie drogi wewnętrznej w km DP 1390K 23+938 

 Znak „A-16” po stronie prawej w km 24+025 

 Znak „D-47” na wlocie drogi wewnętrznej w km DP 1390K 24+300 

 Znak „D-46” na wlocie drogi wewnętrznej w km DP 1390K 24+300 

 Znak „A-16” po stronie prawej w km 24+310 

 Znak „A-16” po stronie prawej w km 24+340 

 Znak „D-6” po stronie prawej w km 24+448 

 Znak „C-13/16” oraz znak „C13a” po stronie lewej w km 24+448 

 Znak „D-6” po stronie lewej w km 24+452 

 Znak „C-13/16” oraz znak „C13a” po stronie prawej w km 24+452 

 Znak „B-33(70)” po stronie lewej w km 24+568 

 Znak „C-13a/16-a” po stronie prawej w km 24+572 

 Znak „B-20” na wlocie drogi gminnej nr 270028K po stronie lewej w km DP 1390K 24+575 

 Znak „A-16” po stronie lewej w km 24+700 

 Znak „F-4” po stronie prawej w km 24+745 

 Znak „F-4” po stronie lewej w km 24+838 

Demontaż istniejących znaków pionowych: 

 Znak „D-43/D-42” po stronie lewej na drodze gminnej w kierunku Biecza   

 Znak „E-4” po stronie lewej w km 24+23+070 

 Znak „C-13a/C-13” po stronie lewej w km 23+195 

 Znak „A-1” po stronie lewej w km 23+465 

 Znak „A-6a” po stronie lewej w km 23+509 

 Znak „A-6c” po stronie prawej w km 24+080 

 Znak „B-33(70)” po stronie prawej w km 24+450 

 Znak „A-6b” po stronie lewej w km 24+603 

Pozostałe, istniejące oznakowanie pionowe na DP 1390K (słupki oraz tarcze) należy wymienić na 

nowe. 
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1.5.2 Oznakowanie poziome należy wykonać jako malowane, grubowarstwowe zarówno dla 

przejść dla pieszych jak i dla pozostałych linii. Ze względu na wykonanie nowej nawierzchni na 

całym przebudowywanym odcinku DP 1390K w niniejszym projekcie przedstawiono jedynie 

projektowane oznakowanie poziome. 

Zaprojektowano:  

- znak P-1e „linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka”  

- znak P-1b „linia pojedyncza przerywana – krótka”  

- znak P-3b „linia jednostronna przekraczalna – krótka”  

- znak P-4 „linia podwójna ciągła”  

- znak P-6 „linia ostrzegawcza”  

- znak P-7a „linia krawędziowa przerywana szeroka”  

- znak P-7c „linia krawędziowa przerywana wąska”  

- znak P-7d „linia krawędziowa ciągła wąska” 

- znak P-10 „przejście dla pieszych”  

- znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” 

- znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania”  

Oznakowanie należy wykonać jak na załączonym planie sytuacyjnym (rys. 2.1-2.3). 

1.5.3 Urządzenia BRD  

W projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano chodnik o 

krawężniku wzniesionym na wysokość 12cm ponad krawędź jezdni, w miejscu zjazdów krawężnik 

zaniżono do wysokości 4cm, na przejściu dla pieszych krawężnik zaniżono do wysokości 2cm.  

Za chodnikiem projektuje się wykonanie bariery ochronnej SP-05 ze słupkiem co 2m w km 

24+452 – 24+526. Prowadnica na początkowym odcinku bariery powinna zostać pochylona do 

podłoża gruntowego w taki sposób by czoło prowadnicy nie wystawało powyżej poziomu podłoża, 

koniec projektowanej bariery należy połączyć z istniejącą barierą ochronną. W km 24+305 – 

24+452 w celu ochrony pieszego przed upadkiem z wysokości zaprojektowano lewostronną 

balustradę U-11a umiejscowioną po zewnętrznej stronie ciągu pieszo-rowerowego zamocowaną w 

podłożu gruntowym, natomiast w km 24+075 – 24+117, w km 24+032 -24+034,5, w km 23+941 – 

23+946,5 oraz w km 23+592 – 23+597,5 zaprojektowano lewostronną balustradę U-11a 

zakotwioną do betonowego gzymsu ściany czołowej. Zniszczoną barierę ochronną prawostronną w 

km 23+585 – 23+601 należy wymienić na barierę ochronną SP-05. 

Ze względu na wykonanie lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego należy zdemontować 

bariery lewostronne w km 24+330 – 24+390, w km 24+028 – 24+044, w km 23+940 – 23+960 oraz 

w km 23+585 – 23+601. 
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1.6. Uwagi ogólne 

Znaki   drogowe,   tablice   informacyjne   i   inne   urządzenia ostrzegawczo - 

zabezpieczające, przewidziane do wprowadzenia w związku z robotami, odpowiadać powinny 

przepisom zawartym w załącznikach nr 1÷4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń   bezpieczeństwa   ruchu   drogowego   i   warunków   ich umieszczania 

na drogach (Dz.U. nr 220 póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku). 

Znaki umieszcza się na konstrukcjach wsporczych, tj, słupkach, ramach, wysięgnikach, 

konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Słupki 

konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. Tarcze znaków winny być  

odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaku powinno wynosić 

około 5 
o 

w kierunku jezdni. Jeśli znaki umieszczone są na łukach poziomych, odchylenie tarczy 

znaku skorygować zależnie od promienia oraz od jego kierunku. Należy zastosować znaki z grupy 

wielkości średnie (S), z wyjątkiem drogowskazów tablicowych – znaki z grupy wielkości małe (M).  

Odległość w poziomie od korony drogi do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku 

powinna wynosić nie mniej niż 0,50m. 

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną 

drogi, znak powinien być umieszczony w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi jezdni 

(pobocza bitumicznego, jeżeli występuje). W przypadku szerokiego nasypu znaki można 

umieszczać w koronie drogi w odległości nie większej niż 5,00 m od krawędzi jezdni. Znaki na 

ulicach umieszcza się w odległości 0,50 – 2,00 m od krawędzi jezdni. 

Wysokość umieszczania znaków (mierzona od dolnej krawędzi najniżej umieszczonego 

znaku lub tabliczki, winna wynosić 2,00 m. 

- 1,50 m (tylko poza obszarem zabudowanym, dla kilku znaków umieszczanych na jednej 

konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego) 

- 2,20 m (w obszarze zabudowanym, w przypadku umieszczania znaku nad chodnikiem).  

 

1.7. Uzasadnienie zmiany oznakowania. 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, planuje się wprowadzenie 

organizacji ruchu. 

Odpowiedzialny za oznakowanie – kierownik robót 

 
 
1.8. Terminy 

Oznakowanie pionowe i poziome należy uzupełnić lub poprawić po wykonaniu chodników – 

przewidywany termin wykonania II kwartał 2017r.  

 
  Opracował: 
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22..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  RRYYSSUUNNKKOOWWAA  

 


