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Opis do projektu docelowej organizacji ruchu 

Spis treści: 

1. Dane ogólne 

2. Opis techniczny 

3. Plan orientacyjny  

4. Plan sytuacyjny 1:500 

1. Dane ogólne. 

Projekt opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach . 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej oraz Spraw Wewnętrznych      

i Administracji  z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

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

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 
2. Opis techniczny 
 

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi w zakresie: 

- wymiany nawierzchni ścieralnej,  

- ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5m, 

- wprowadzenie chodnika w obszarze terenów zamieszkałych,  

- przebudowę skrzyżowania z ul. Opolską  polegającego na zmianie wyspy trójkątnej na 

wyspę  typu „duża kropla”, 

- wykonanie nowych zjazdów do posesji, 

 

2.1. Oznakowanie pionowe 
 

• Oznakowanie projektowanej wyspy znakami typu C-9 nakaz jazdy z prawej strony 

znaku (znak typu małego) 

• Przed skrzyżowaniami z ul. Opolską znak A-7 (znak typu średniego) do usunięcia 

(skorodowany znak w skrajni drogi) oraz nowoprojektowany znak A-7 wraz ze 

znakiem R-1b lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT. 

• Przed skrzyżowaniami z ul. Świerczewskiego znak A-7 (skorodowany znak w skrajni 

drogi) do usunięcia oraz nowoprojektowany A-7 (znak typu średniego) wraz ze 

znakiem R-1b. 

• Na kilometrze 00+844,69 istniejący znak B-33 do wymiany wraz z dostawieniem 

znaku R-1, znaki osadzone na jednym słupku 

• Na skrzyżowaniu z ul. Jana Kochanowskiego znaki bez zmian. 
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• Na kilometrze 00+282,90 znak D-5 do usunięcia 

• Przed zwężeniem jezdni na kilometrze 00+250,28 projektuj się znak B-31 

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka, znak dla jadących w kierunku ul. 

Świerczewskiego 

• Przed zwężeniem jezdni na kilometrze 00+219,75 projektuj się znak D-5 

pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi dla jadących w kierunku ul. Opolskiej. 

• Przed zwężeniem jezdni na kilometrze 00+192,56 projektuj się znak D-5 

pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi dla jadących w kierunku ul. 

Świerczewskiego. 

• Przed zwężeniem jezdni istniejący znak B-31 do wymiany pierwszeństwo dla 

nadjeżdżających z przeciwka, znak dla jadących w kierunku ul. Opolskiej. 

• Przy zjeździe z ul. Świerczewskiego na kilometrze 00+022,75 projektuje się znak B-

33 ograniczenie prędkości jazdy do 40km/m wraz znakiem R-1b oznaczający trasę 

rowerową, znaki osadzone na jednym słupku. 

• Przy zjeździe z ul. Opolskiej, istniejący znaki B-33 do wymiany ograniczenie 

prędkości jazdy do 40km/m wraz z nowoprojektowanym znakiem R-1b oznaczający 

trasę rowerową, znaki osadzone na jednym słupku. 

 

2.2.  Oznakowanie poziome 

Na pasach wylotowych opracowywanej ul. Szynowice na skrzyżowaniach z ul. 

Świerczewskiego oraz z ul. Opolską projektuje się oznakowanie P-13. 

Ze względu na grubość użytego materiału zastosowano oznakowanie cienkowarstwowe 

(0,3-0,8mm). Zastosowane farby muszą spełniać warunki techniczne pod względem 

minimalnych wartości następujących parametrów: współczynnika luminacji, 

powierzchniowego współczynnika odblasku, wskaźnika szorstkości oraz trwałości czyli 

odpornością na ścieranie i zabrudzenia. Rozmieszczenie, długości,  powierzchnie oraz rodzaje 

z podaniem symboli zastosowanego oznakowania poziomego pokazano na rysunku. 

 

3. Plan sytuacyjny 1:500 – rys. nr 1-OR 

Na planie pokazano istniejące oraz projektowane oznakowanie poziome i pionowe. 

 

4. Plan orientacyjny wg dołączonej mapy – rys. nr 2-OR 

Na planie zaznaczono drogę objętą opracowaniem. 
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