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OPIS TECHNICZNY  
dla projektu docelowej organizacji ruchu po przebudowie 

ulicy wodociągowej w Białej 
 

1. Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu po 

przebudowie ulicy wodociągowej w Białej. 
 

2. Podstawa opracowania: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych, 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, 
• Mapa do celów projektowych sporządzona przez geodetę uprawnionego, 

mgr inż. Jacka Mierczyńskiego, na potrzeby sporządzenia projektu 
przebudowy drogi gminnej ul. Wodociągowej w Białej, 

• Inwentaryzacja istniejących dróg oraz oznakowania, 
• Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej ulicy wodociągowej 

w Białej. 



3. Plan orientacyjny (skala 1:25000) 

 

 

4. Stan istniej ący: 
Przewidziana do przebudowy ul. Wodociągowa znajduje się w mieście Biała, na 

terenie zabudowanym. Odchodzi ona od ul. Kilińskiego, stanowiąc dojazd do 
zabudowań mieszkaniowych, pól uprawnych oraz ogródków działkowych. 

Ul. Wodociągowa posiada bardzo zdegradowana nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości od 2,5 do 3,0 m. W obrębie skrzyżowania z ul. Kilińskiego, obramowana 
jest obustronnie krawężnikami. Ul. Kilińskiego jest również bitumiczna o szerokości 
od 7,0 do 9,0 m, obramowana krawężnikami. Od strony północnej wzdłuż ul. 
Kilińskiego biegnie chodnik o szerokości ok. 1,50 m. 

W obrębie projektowanych robót nie znajdują się żadne elementy oznakowania 
pionowego, ani poziomego. W odległości ok. 100 m od skrzyżowania, przy 
skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Prudnicką, znajduje się oznakowane przejście dla 
pieszych. 

 



5. Stan projektowany 
Z powodu niedostatecznej szerokości pasa drogowego oraz braku 

ekonomicznego uzasadnienia dla jego poszerzenia (bardzo mały ruch, tereny 
rolnicze znajdujące się w większości przy ul. Wodociągowej nie spowodują jego 
znacznego zwiększenia, konieczność wyburzenia zabudowań oraz ogrodzeń posesji 
przy poszerzeniu pasa drogowego), nie ma możliwości zachowania szerokości drogi 
wymaganej dla dróg publicznych. W związku z powyższym zdecydowano 
zaprojektować ul. Wodociągową o szerokości od 3,80 do 4,00 m (na ostatnich 50 m 
zawężono ją do szer. 3,0 m), i zaliczyć ją, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego do dróg wewnętrznych. 

6. Projektowane oznakowanie docelowe 
Oznakowanie drogi ograniczać się będzie do ustawienia na początku ul. 

Wodociągowej, przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego, znaku dwustronnego D-46/D-47 
informującego o początku oraz końcu drogi wewnętrznej. W związku z tym iż wyjazd 
z drogi wewnętrznej traktowany jest jak włączanie się do ruchu, nie ma potrzeby 
informowania o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu ul. Wodociągowej z ul. 
Kilińskiego. 

7. Termin wykonywania prac: 
W związku z tym, iż przebudowa realizowana będzie z pieniędzy publicznych, 

jej Wykonawca wyłoniony zostanie w wyniku postępowania przetargowego 
w terminie późniejszym, po uzyskaniu odpowiednich środków z budżetu gminy Biała. 
W związku z powyższym, nie ma na tym etapie możliwości określenia terminu 
zakończenia robót budowlanych i wprowadzenia organizacji ruchu. Inwestor – gmina 
Biała przewiduje, że nastąpi to w 2015 lub 2016 roku. 

 
Opracował: 

 

 




