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1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 Podstawa opracowania 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. 

Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r 

• 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” 

• Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – 

załącznik do nr. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

• Wizje w terenie wykonane w październiku 2015 r. 

1.2 Lokalizacja 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Gliwickim, w gminie 

Sośnicowice w miejscowości Kozłów. Lokalizacja przystanków autobusowych: w pobliżu 

autostrady A-4, przy krawędzi drogi powiatowej nr 2991S ul. Łabędzka przy skrzyżowaniu z 

drogą gminną ul. Polną. 

1.3 Stan istniej ący 

Ulica Łabędzka jest drogą powiatowej nr 2991s, posiadającą jezdnię dwukierunkową  

o szerokości 6,70m posiadającą jezdnię dwupasmową, dwukierunkową z obustronnymi 

poboczami szer. 0,80m.  

Na odcinku objętym opracowaniem drogi powiatowej nie występuje chodnik,  przekrój w tym 

miejscu jest drogowy z obustronnymi rowami odwadniającymi. 

Na początku zakresu opracowania, pod drogą powiatową istnieje przepust betonowy drogowy 

d=1000mm, stan techniczny przepustu jest dobry, jednak jego wylot oraz istniejąca ścianka 

czołowa wymaga remontu. 

W połowie zakresu opracowania po wschodniej stronie drogi powiatowej, ulicy Łabędzkiej 

znajduje się istniejący przystanek autobusowy - peron z zabudowanym przepustem betonowym 

d=500mm o długości L=5,50m wraz ze ścianka czołową. 

Po stronie zachodniej ul. Łabędzkiej znajduje się istniejący wjazd na pola uprawne z 

przepustem d=500mm o długości L=5,50m z obrukowanymi skosami 1:1,5. 
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W/w ulice znajduje się w granicach administracyjnych w Powiecie Gliwickim, w gminie 

Sośnicowice w miejscowości Kozłów.  

1.4 Projektowana organizacja ruchu, charakterystycz ne parametry techniczne 

oraz forma architektoniczna 

 

Prace związane z prowadzeniem robót budowlanych, prowadzone będą na jednym z 

dwóch pasów ruchu, ze względu na charakter inwestycji budowa chodnika po jednej i po 

drugiej stronie przy krawędzi ulicy Raciborskiej, drogi powiatowej zdecydowano o podziale 

robót na dwa etapy. 

 

 01 - ETAP obejmuje roboty budowlane po stronie wschodniej krawędzi jezdni i zajęcie 

wschodniego pasa ruchu drogi powiatowej nr 2991S. W związku z powyższym zachodzi 

konieczność odpowiedniego oznaczenia miejsca prowadzenia robót za pomocą oznakowania 

pionowego. Na ulicy Rachowickiej w odległości 25,0m i 50,0m przed miejscem prowadzenia 

robót zaprojektowano następujące znaki drogowe: znaki B-33 "Ograniczenie prędkości" oraz 

B-25 "Zakaz wyprzedania", znaki A-14 „Uwaga roboty drogowe”, A-12b/c "jednostronne 

zwężenie jezdni".  

Dojazd od strony ulicy Polnej oznakowano znakiem F-6a "Uprzedzenie o zakazie lub 

niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem". 

Bezpośrednio miejsce robót wygrodzone zostało od strony najazdu barierami U-3d oraz  

U-20b oraz tablicami U-21a/b (w zależności od kierunku ruchu wzdłuż pasa robót 

budowlanych).  

Ze względów bezpieczeństwa zaprojektowano przeniesienie przystanku autobusowego w 

miejsce przed skrzyżowaniem gdzie znajduje się istn. chodnik. 

Ze względu na występowanie skrzyżowania nie wprowadzono znaku B-42 "odwołanie 

zakazu", ponieważ skrzyżowanie odwołuje znaki zakazu..  

 

02 - ETAP obejmuje roboty budowlane po stronie zachodniej krawędzi jezdni i zajęcie 

zachodniego pasa ruchu drogi powiatowej nr 2991S. W związku z powyższym zachodzi 

konieczność odpowiedniego oznaczenia miejsca prowadzenia robót za pomocą oznakowania 

pionowego. Na ulicy Rachowickiej w odległości 25,0m i 50,0m przed miejscem prowadzenia 

robót zaprojektowano następujące znaki drogowe: znaki B-33 "Ograniczenie prędkości" oraz 
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B-25 "Zakaz wyprzedania", znaki A-14 „Uwaga roboty drogowe”, A-12b/c "jednostronne 

zwężenie jezdni".  

Dojazd od strony ulicy Polnej oznakowano znakiem F-6a "Uprzedzenie o zakazie lub 

niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem". 

Bezpośrednio miejsce robót wygrodzone zostało od strony najazdu barierami U-3d oraz  

U-20b oraz tablicami U-21a/b (w zależności od kierunku ruchu wzdłuż pasa robót 

budowlanych).  

Ze względów bezpieczeństwa zaprojektowano przeniesienie przystanku autobusowego w 

miejsce przed skrzyżowaniem gdzie znajduje się istn. chodnik. 

Ze względu na występowanie skrzyżowania nie wprowadzono znaku B-42 "odwołanie 

zakazu" , ponieważ skrzyżowanie odwołuje znaki zakazu..  

 

Oznakowanie  pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 

oraz Spraw Wewnętrznych i Administacji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dn.31 

lipca 2002r. Dz.U.Nr.170,poz.1393,z uwzględnieniem załączników nr 1-4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczenia na drogach, Dz.U.-zał. Nr.220,poz.2181 z dn. 23 grudnia 2003r, 

na podstawie załączonych rysunków. 

Dla analizowanych ulic wykonano inwentaryzację oznakowania pionowego i poziomego, 

oraz zaprojektowano oznakowanie pionowe. Projektowane oznakowanie pokazano na rysunku 

D-02 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.  

Organizacja ruchu ma charakter czasowy, przewidywany okres obowiązywania 

przedmiotowej organizacji ruchu to 1 miesiąc. 

1.5 Wykaz znaków projektowanych 

Oznakowanie pionowe dla pojedynczego etapu 

Nazwa Szt. 

F-6a 1 

A-12b/c 2 

A-14 2 

B-25 2 

B-33 2 
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D-18 1 
 
Wygrodzenie robót dla pojedynczego etapu 
 

Nazwa Dł./Szt. 

U-3c/d 4000mm 1 szt 

U-20b 6,0m 

U-21 a/b 12 szt 

 

1.6 Wytyczne materiałowo – technologiczne 

Warunki prowadzenia robót 

• Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu podczas prowadzonych prac (pas 

ruchu minimum 3,0m) 

• Po zakończeniu prac miejsce wykopu należy przywrócić do stanu pierwotnego, 

natomiast oznakowanie tymczasowe należy zasłonić lub ściągnąć 

• Kolejność prowadzenia prac należy do wykonawcy.  

Zasady umieszczania i konstrukcje znaków 

Znaki drogowe należy umieszczać po prawej stronie jezdni, jeśli dotyczą jadących 

wszystkimi pasami ruchu. Znaki montuje się na konstrukcjach wsporczych (słupkach, ramach) 

wykonanych z ocynkowanych rur (o średnicy 60 mm). Dopuszcza się również wykorzystanie 

słupów linii telekomunikacyjnej, latarń, słupów trakcyjnych,  masztów sygnalizatorów i ścian 

budynków. Mocowanie znaków należy wykonać za pomocą śrub aluminiowych lub 

ocynkowanych. Słupki należy zakotwić w blokach betonowych z betonu B15. Oznakowanie 

istniejące które jest przeznaczone do likwidacji, usunąć za pomocą śrutownicy w celu jak 

najmniejszego uszkodzenia nawierzchni jezdni.  

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. 

Odchylenie znaków odblaskowych powinno wynosić około 5 stopni w kierunku jezdni.  Jeśli 

znaki umieszcza się na łukach poziomych odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie 

od wielkości promienia oraz jego kierunku.  

Odległość znaków od krawędzi jezdni powinna wynosić: 

- na ulicach 0,5 m do 2 m (odległość znaku mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni 

do najbliższego skrajnego punktu znaku, 

- w pasie dzielącym 0,5m od zewnętrznej krawędzi opaski.  
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Wysokość umieszczenia znaków przy ulicach powinna wynosić 2,20 m. Odległość 

tą odmierza się od dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej punktu. Tarcze znaku 

powinny być wykonane z folii II generacji. Znaki wykorzystane do oznakowania ulicy 

powinny być wykonane w rozmiarze średnią (nie dotyczy znaków drogowych D-1). 

 

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zachowania warunków opisanych 

w Rozporządzeniu 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 Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

2.1 SPIS RYSUNKÓW 
 

Lp. 
nr kolejny 

Tytuł rysunku Numer rysunku Skala 

1. Orientacja  D – 01 1:10 000 

2. 01 ETAP - Organizacja ruchu na czas 
prowadzenia robót 

D – 02 1:500 

3. 01 ETAP - Organizacja ruchu na czas 
prowadzenia robót 

D – 03 1:500 

 

 


