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Opis techniczny 
organizacji ruchu drogowego 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.   Podstawa Opracowania 
 

•   zlecenie Inwestora, tj. Gminy Pilchowice 
 

•   mapa ewidencyjna z zakresem planowanej inwestycji oraz istniejącą organizacją ruchu w    
skali 1:500, 

 

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r., w sprawie 
     szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru 
     nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14 października 2003 r.), 
 

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
     dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 
     1393 z dn. 12 października 2002 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, 
 

•   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
     nr 180 poz. 908 z dn. 20 czerwca 2005 r. ) 
•   Zalecenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
 

•   Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
     urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
     drogach. 
 

•   Inwentaryzacje i pomiary w terenie. 
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2.   Przedmiot  opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ramach 

zadania p. n.: 
 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parkingów w 
Gminie Pilchowice z podziałem na zadania:   
 
Zad.1 Projekt parkingu w sołectwie Stanica.” 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy Pilchowice, 44-145 
Pilchowice, Damrota 6. 
 
 
3.  Opis  stanu istniejącego 
 

Ulica Gliwicka w rejonie projektowanego parkingu jest ulicą jednojezdniową, 
posiadającą po jednym pasie ruch dla każdego kierunku ruchu. 
 
 
Ulica Gliwicka posiada: 
 

 jezdnie –  o nawierzchni bitumicznej, 
 chodniki – chodnik jednostronny z kostki betonowej (od strony kościoła). 

 
Istniejąca organizacja ruchu zawiera oznakowanie pionowe i poziome, które 

przedstawiono na załączniku graficznym rys. nr 1  
 

Na ulicy występuje lokalny ruch zbiorczy o umiarkowanym natężeniu oraz 
przebiegają linie komunikacji zbiorowej. Obszar inwestycji zawiera się w granicach 
działki 282/41, 283 oraz obejmuje swoim zakresem wlot i wylot z ulicy Gliwickiej.   
Z uwagi na ograniczoną przestrzeń postojową w rejonie kościoła, cmentarza i szkoły 
podstawowej odbywa się parkowanie samochodów osobowych na obszarze 
chodnika. 

 
W stanie istniejącym na ul. Gliwickiej od strony Pilchowic  ustawione jest 

oznakowanie pionowe w postaci znaku A-4 i B-33 (na wysokości rowu 
melioracyjnego), następnie A-16 i A-17 (na wysokości kościoła).  
 

Oznakowanie poziome na ulicy Gliwickiej w obszarze projektowanej inwestycji 
składa się ze znaków P-4 oraz P-3a. 
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Istniejące oznakowanie poziome i pionowe przedstawia rys. 1 – Istniejąca 
organizacja ruchu 
4.   Proponowana docelowa organizacja ruchu 
 
Istniejące oznakowanie pionowe nie ulega zmianie 
 
Należy uzupełnić istniejącą organizację ruchu w oznakowaniu pionowym o znaki: 
 

 Od strony Białego Dworu na wysokości pierwszego zjazdu z ul. Gliwickiej 
należy ustawić znak C-5, a następnie tuż przed drugim zjazdem (wjazdem na 
parking) umieścić znak D-18 ze strzałką. 

 Od strony m. Pilchowice, bezpośrednio przed wjazdem na parking ustawić 
znak D-18 ze strzałką. 

 
Na terenie projektowanego parkingu dodatkowo znajduje się znak D-18 z 

tabliczką BUS. 
Na wjeździe, od strony parkingu należy ustawić znak B-2, tak by na wlocie 

odbywał się tylko ruch w jednym kierunku. 
Na wyjeździe z parkingu, od strony ul. Gliwickiej należy ustawić znak B-2.      

Po drugiej stronie wyjazdu ustawić znak B-20 w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
przy opuszczaniu parkingu. 
 
Należy również zmienić oznakowanie poziome (na wysokości projektowanego 
parkingu) na znaki: 
 

 Przy wlocie i wylocie z P-3a na P-1e ( o dł. 5,0m), 
 Na odcinku przed wjazdem i wyjazdem z parkingu jak również pomiędzy 

wlotami z  P-3a na P-4. 
 
Docelowe oznakowanie poziome i pionowe przedstawia rys. 2 – Docelowa 
organizacja ruchu 
 
 
 
 
5.   Postanowienia końcowe 
 

 Dla oznakowania pionowego zastosować znaki wielkości średniej (S) z folią 
odblaskową 2 generacji. 

 Zastosować tarcze znaków z podwójnie giętymi krawędziami na całym 
obwodzie. 
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 Organ zarządzający ruchem należy zawiadomić siedem dni przed planowaną 
zmianą organizacji ruchu. 
 


