
Projekt stałej organizacji ruchu. 

 

OPIS TECHNICZNY 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Mapa do celów projektowych. 

Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami – 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 

2 CEL OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę ul. Polnej w Krępnej (droga gminna nr 106033, 

dz. nr 67, 66/2, 180 km. 2 obręb Krępna) wraz z odwodnieniem.  

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Droga gminna ul. Polna na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej szerokości ~4,5 m, jezdnię o nawierzchni szutrowej szerokości ~4,5 m oraz 

jezdnię o nawierzchni gruntowej. Droga posiada oświetlenie uliczne. 

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 

Istniejącą nawierzchnię należy usunąć. Projektuje się jezdnię szerokości 4,5 m 

o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S na odcinku od posesji nr 8 do ul. Stawowej. 

Na odcinku od posesji nr 12 do posesji nr 8 projektuje się jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej szerokości 3,5 m. W pozostałej części projektuje się jezdnię o nawierzchni 

tłuczniowej. Wzdłuż działki 66/1 projektuje się zatokę parkingową na 7 miejsc 

postojowych o wymiarach 2,5x6,0 m. Na początku zatoki należy ustawić znak D-18.  

Istniejący znak A-7 przy ul. Stawowej należy zlikwidować. Przed skrzyżowaniem 

z ul. Zdzieszowicką należy ustawić nowy znak A-7. Istniejący znak D-1 przy 

ul. Zdzieszowickiej oraz znak A-7 przy ul. Wiejskiej należy wymienić na nowe. Na 

wyjeździe z ul. Polnej projektuje się likwidację istniejącego znaku A-7 i ustawienie 

w jego miejscu znaku D-41. Na wjeździe na ul. Polną należy ustawić znak D-40 i w 

odległości 10 m od niego znak D-4a.  

Projektuje się znaki wielkości małej (z wyjątkiem znaków A-7, które powinny być 

wielkości średniej). Lica tarcz znaków wykonać z folii odblaskowej typu 2. 

Znaki zostaną umieszczone na słupkach prostych wykonanych z rury o przekroju 

okrągłym i barwie szarej (średnicy 2’’). 
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Znaki zamontować na wysokości 2,50 m mierząc od projektowanej nawierzchni do dolnej 

krawędzi tarczy znaku. 

Znaki należy ustawiać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zasłaniały 

istniejącego oznakowania. Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami 

w załączniku nr l do Rozporządzenia 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 (Dz. 

U. 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca zadania powinien każdorazowo 

sprawdzić ich widoczność i ewentualnie dokonać drobnych korekt ich ustawienia.

 Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony do 30.06.2019 r. 

WYKAZ OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO 

Oznakowanie pionowe: 

•A-7     2 szt., 

•D-1     1 szt., 

•D-4a     1 szt., 

•D-40     1 szt., 

•D-41     1 szt., 

•D-18     1 szt., 

WYKAZ OZNAKOWANIA DO LIKWIDACJI 

Oznakowanie pionowe: 

•A-7     3 szt., 

•D-1     1 szt. 

 

OPRACOWAŁA: 
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