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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU   
   Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie docelowej organizacji ruchu po rozbudowie drogi powiatowej

nr 1831 O ulicy Kamiennej  na odcinku Karlubiec – ulica Ligonia (rondo)

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga powiatowa 1831 O

             Droga objęta opracowaniem  zlokalizowana jest w powiecie krapkowickim w gminie Gogolin

  Jest to droga klasy L relacji  Gogolin – Kamień Śląski.

 Początek opracowania w km 0+000.00  rozpoczyna się od krawędzi wykonanej w roku 2017 obwodnicy  

Koniec opracowania lokalizowany jest w obrębie ronda skrzyżowania ulic  Ligonia/Kamienna.  

 Jezdnia drogi powiatowej w chwili obecnej posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok 5.50-6.00m.

Po przebudowie na odcinku od km 0+000 do km 0+912.00 szerokość min 7.00m na dalszym odcinku od km

0+987 do końca opracowania zostanie poszerzona z 5.50m do 6.00m.

Ruch pieszych na odcinku od km 0+000 do km 0+912.00 na  terenie zabudowanym ze względu na brak 

chodników odbywa się poboczem jezdni. Powyższy odcinek występuje w strefie ekonomicznej.  Ruch 

pojazdów ze względu na rozwój strefy określony jako średni. 

Opis stanu projektowanego.

Rozbudowa drogi będzie polegała na jej modernizacji oraz budowie ciągu  pieszo rowerowego na terenie 

zabudowanym oraz ciągu rowerowego poza terenem zabudowanym.  Na odcinku zabudowanym zaprojektowano 

ścieżkę o nawierzchni z kostki betonowej / alternatywnie z betonu asfaltowego o szerokości 2.60m ograniczonej 

od strony jezdni krawężnikiem betonowym.  Na odcinku niezabudowanym km 0+987 do km 1+859 

zaprojektowano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2.60m 

Oznakowanie pionowe 

Na przebudowanym odcinku drogi należy wykonać nowe oznakowanie pionowe dostosowane do nowego układu.

W ramach opracowania przewidziano oznakowanie znakami pionowymi z grupy znaków średnich                        

Lica tablic oznakowania kierunkowego należy wykonać z folii odblaskowej II-ego w grupie wielkości średniej. 

Wyspy kanalizujące na skrzyżowaniach Kamienna oraz Fabryczna  zaprojektowano  jako niskie ograniczone 

krawężnikiem leżącym.  

Oznakowanie poziome jezdni

Zaprojektowano nowe oznakowanie poziome dostosowane do nowego układu drogowego. 
Pasy ruchu  / oś drogi na drodze  powiatowej wyznaczono liniami segregacyjnymi (P-1a, P-3a, P-4, P-6). 
Oznakowanie poziome  linie krawędziowe, segregacyjne oraz pozostałe tzn. powierzchnie wyłączone z ruchu 
należy wykonać, jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się
dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim współczynnikiem odblaskowości, odpowiednią szorstkością, 
odpowiednim okresem trwałości,odpornością na ścieranie i zabrudzenie, szybką metodą aplikacji.  
Oznakowanie poziome wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną  oraz zgodnie z Polską Normą: Szczegóły 
pokazano na rysunku.



Oznakowanie poziome ścieżki pieszo-rowerowej  km 0+000 do km 0+912

Wzdłuż ścieżki pieszo rowerowej zaprojektowano oznakowanie  poziome P-23 ; P-26 w rozstawie max co 50m.

Przejazdy  rowerowe  znaki   poziome  na  ścieżce  pieszo  rowerowej  wykonać   farbami  mającymi

zastosowanie do znakowania ścieżek rowerowych  dodatkowo uszorstnione kruszywem kwarcowym barwionym o

grubości ca’ 0,8mm (o zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2)

Kolorystyka oznakowania

- kolor czerwony dotyczy powierzchni pomiędzy liniami P-11 przejazdu rowerowego   
- linie P-10 oraz P-11 kolor biały 
Symbol roweru -P-23 , symbol pieszego P-26 kolor biały  Przejście dla pieszych P-10  oraz przejazd rowerowy 
linie P-11 wykonać jako zintegrowane.

 ZNAKI P-23 z P-26 na ścieżce pieszo-rowerowej umieszczać w osi ścieżki (dotyczy ścieżki oznaczonej 
znakami C13/16 z kreską poziomą ,

 przy przejściach dla pieszych należy wykonać nawierzchnię z płyt integracyjnych o szerokości 0.50m i 
odległości od krawędzi 0.5m

 Projektowany krawężnik betonowy na przejściu dla pieszych należy obniżyć do +2cm w stosunku do 
nawierzchni bitumicznej , na przejazdach rowerowych  wykonać jako wtopione +0cm , na zjazdach 
+3cm

Oznakowanie ścieżki rowerowej km 0+987 dok końca opracowania

 Na powyższym odcinku drogi zaprojektowano ścieżkę  o szerokości 2.60 (licząc od   krawędzi drogi). 
Projektowaną nawierzchnię ścieżki zaprojektowano  z betonu asfaltowego. 
Na odcinku budowy chodnika należy przestawić istniejące oznakowanie pionowe poza nawierzchnię bitumiczną 
chodnika. Na całym odcinku od strony chodnika zgodnie z planem należy wykonać linię krawędziową  P-7b na 
wjazdach P-7A w technologi grubowarstwowej. Dodatkowo zaprojektowano  słupki typu U-12c wykonane z rur 
stalowych ocynkowanej fi 60 kotwione w gruncie rozmieszczone co 20.0m w odległości 0.5m od istniejącej 
krawędzi jezdni.  Dodatkowo na całym odcinku ścieżki należy wyodrębnić zjazdy/skrzyżowania poprzez 
pomalowanie  ich farbą do znakowania  jezdni w kolorze czerwonym wraz z liniami P-11. 
Oznakowanie poziome ścieżki rowerowej wykonać za pomocą znaków P-23mini ( dwustonnie) rozmieszczone 
max co 50m . Znaki  poziome na ścieżce rowerowej wykonać za  farbami mającymi zastosowanie do znakowania
ścieżek rowerowych   dodatkowo uszorstniona kruszywem kwarcowym barwionym o grubości ca’ 0,8mm (o 
zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2) 

Wymogi dla oznakowania 

1.Grupa wielkości znaków  - ŚREDNIE oznakowanie ścieżki pieszo – rowerowej znaki C13/16 oraz znaki 
C13 wykonać jako MAŁE
2.Słupki z rur stalowych ocynkowanych o  średnicy min 60,0mm
3.Słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały
4.Znaki należy umocować na wysokości  min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie 
zabudowanym, mierząc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w odległości
od 0,50 m do 2,0m  od krawędzi jezdni drogi. Wysokość i odległość znaku powinna być dostosowana do 
konkretnego miejsca na drodze.
5.Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o  profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do 
słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.
6.Elementy mocujące z materiałów ocynkowanych
7.Lica tarcz znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny 
być wykonane w foli odblaskowej typu 2. Znaki A-7, B-20,  wykonać należy z foli odblaskowej typu 1.
8.Wszystkie materiały użyte do oznakowania muszą spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane.
9. Oznakowanie poziome  wykonać specjalistycznymi farbami drogowymi  w technologi grubowarstwowej

      10. Znak C-9 należy montowac na wspólnym słupku z U-5  na wysokości 0.90-1.20m od poziomu
jezdni (przy przejściach dla pieszych na wysokości 2.50m).  

11. Termin wprowadzenia oznakowania grudzień 2019 r

Opracował :  
mgr inż. Tomasz Sokulski  

mgr. inż Grzegorz Kaczmarek
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