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OPIS  TECHNICZNY

DO   PROJEKTU  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla

drogi gminnej Nr 080903C Chlebowo - Dzierzno, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą wykonania projektu stałej organizacji ruchu są: 

� Umowa z Zamawiającym – Gmina Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia

� Podkłady mapowe

� Własna inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego w rejonie projektowania 

� Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019r. Poz. 1990 ze

zm.)

� Rozporządzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie  (Dz. U. 2016r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 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. Nr

220, poz. 2181 ze zm.)

� Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017r. – poz. 784)

� Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 454

ze zm.)

3. CEL  I  ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania  niniejszej  dokumentacji  projektowej  jest  wprowadzenie  oznakowania

pionowego w rejonie objętym opracowaniem do sytuacji drogowej oraz obowiązujących przepisów.
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W  zakres  opracowania  wchodzi  odcinek  o  nawierzchni  bitumicznej  drogi  gminnej  Nr  080903C

Chlebowo – Dzierzno.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Początek  projektowanej  organizacji  ruchu,  drogi  gminnej  nr  080903C,  znajduje  się  na

skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 080943C, a kończy się w miejscu zmiany drogi gruntowej na twardą.

Droga  gminna  klasy  technicznej  L,  na  odcinku  objętym  opracowaniem  posiada  nawierzchnię

bitumiczną  o przekroju drogowym. Przy drodze gminnej znajdują się zabudowy zagrodowe oraz pola

uprawne.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME  I  PIONOWE

5.1. Oznakowanie poziome

Na drodze gminnej nie występuje oznakowanie poziome.

5.2. Zestawienie oznakowania poziomego

- nie dotyczy 

5.3. Oznakowanie pionowe

W celu ostrzeżenia kierujących pojazdami o występującej  zmianie  nawierzchni  ustawiono

w odległości 50 m od miejsca zmiany drogi twardej na gruntową znak A-30 z tabliczką T-3 „Zmiana

nawierzchni”. 

5.4. Zestawienie oznakowania pionowego

5.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nie dotyczy.

6. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zarówno co do ich wielkości, kolorystyki, wzorów

symboli winny być wykonane i ustawione w terenie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220,  poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.) w sprawie

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
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Podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry techniczne.

• Grupa wielkości znaków pionowych – znaki małe

• Zastosowane znaki pionowe winny być wykonane z folii odblaskowej I generacji

• Każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności

z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów –

IBDIM.

• Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa

„B” lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania

dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

• Odwrotna strona tarczy znaków tabliczek w kolorze szarym z informacją producenta znaku,

typu folii odblaskowej, oraz data produkcji znaku.

Znaki  należy  ustawić  na  wysokości  2,00m  od  poziomu  krawędzi  jezdni,  w  ciągu  ruchu

pieszego 2,20m. Odległość najbardziej wysuniętego elementu znaku od krawędzi jezdni nie powinna

(ze  względów bezpieczeństwa)  być  mniejsza  niż  0,50  m.  Mocowanie  znaków na  słupkach  z  rur

ocynkowanych  o  średnicy  min.  70  mm  kotwionych  w  gruncie  na  trwałych  fundamentach.

Zamocowanie  poprzez  uniwersalny  uchwyt  o  profilu  ceowym  lub  płaskownik  przymocowany  do

tarczy  znaku.  Obejmy  powinny  mieć  możliwość  regulacji  dla  dostosowania  zacisku  do  średnicy

słupków. 

Jednostki prowadzące roboty w pasie drogowym zobowiązane są do utrzymania w należytym

stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót oraz

innych zastosowanych w związku z wykonanymi robotami. Osoby wykonujące czynności związane      

z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

7. TERMIN  WPROWADZNIE  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu przewiduje się na 31.12.2022r.

OPRACOWANIE:
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Skala 1:25 000

fragment drogi gminnej Nr 080903C Chlebowo - Dzierzno
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