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1. Podstawa opracowania. 

Do opracowania projektu docelowej organizacji ruchu wykorzystano następujące 
opracowania: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 
515, tekst jednolity z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, 
poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 października 
2003 r.); 

 Materiały uzyskane od Zamawiającego. 
 
 
2. Dane ogólne 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu docelowej organizacja ruchu na ulicy Gajowej w 
Leboszowicach (rysunek nr 1). 

Zamierzenie budowlane obejmuje: 
 Wykonanie rozbiórki nawierzchni jezdni; 
 Wykonanie pełnej konstrukcji progu spowalniającego. 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

Opracowany projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje: 
 Urządzenia do ograniczenia prędkości pojazdów w postaci progu płytowego. 
 oznakowanie pionowe 
 oznakowanie poziome 
 usytuowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 
 
3. Charakterystyka miejsca 

Ulica Gajowa objęta jest przebudową, która jest scharakteryzowana w odrębnej 
dokumentacji projektowej. W miejscu lokalizacji progu spowalniającego jezdnia ma 
szerokość 4,00m i jej krawędzie są ograniczone korytkami betonowymi. W obrębie 
skrzyżowania jezdnia ma szerokość ok.25,00m (styk krawędzi ul. Gajowej z ul. Wiejską) 
oraz ok.7,65m (w miejscu styku granicy pasa drogowego działki gminnej z pasem 
drogowym działki drogi powiatowej. Na rozpatrywanym odcinku jezdnia ma nawierzchnię 
asfaltową. Droga biegnie w terenie zabudowanym, o zabudowie jednorodzinnej. Natężenie 
ruchu na drodze określono jako małe. 

 
Opis istniejącego oznakowania 
Na rozpatrywanym odcinku jezdni jest zlokalizowane oznakowanie pionowe, określone 
znakiem A-7 oraz poziome w postaci linii P-13. Oznakowanie pionowe jest w stanie dobrym 
i zostanie zachowane, natomiast oznakowanie poziome scharakteryzowane powyżej jest 
przeznaczone do odtworzenia. 
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4. Opis oznakowania 
Oznakowanie pionowe dla przedmiotowej przebudowy należy wykonać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, 
poz. 1393, z uwzględnieniem załączników nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003 roku. 
 
 
Wszystkie znaki pionowe i tablice powinny być odblaskowe, wykonane jako małe na drodze 
z folii typu 2 lub folii pryzmatycznej oraz powinny mieć odpowiednie aprobaty techniczne. 
Należy pamiętać, aby krawędzie tarcz i tablic były zaokrąglone oraz dwukrotnie wygięte do 
rewersu tarczy /tablicy. 
 

Zamierzenie budowlane obejmuje: 
 Wykonanie rozbiórki nawierzchni jezdni; 
 Wykonanie pełnej konstrukcji progu spowalniającego. 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

Opracowany projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje: 
 Urządzenia do ograniczenia prędkości pojazdów (próg płytowy) 
 oznakowanie pionowe 
 oznakowanie poziome 
 usytuowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

Wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu należy ustawić w sposób zapewniający 
odpowiednią widoczność oraz bezpieczny przejazd pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem. 
Bezwzględnie należy zabezpieczyć miejsce prac, tak aby nie stwarzał niebezpieczeństwa 
dla ruchu samochodowego oraz w szczególności pieszego. 
 
Opis docelowego oznakowania 

Konstrukcja progu płytowego 
Dla celów projektowych założono szerokość jezdni 4,00m.  
Progi zostały zlokalizowane w miejscu oświetlonym z zachowaniem odległości 
wymaganych przez rozporządzenie. 
 
Konstrukcję progu stanowi: 
* kostka betonowa dwuteownik grubości 8cm koloru czerwonego na podsypce 

cementowo –piaskowej grubości 3cm; kostkę należy układać dłuższą krawędzią 
wzdłuż osi podłużnej jezdni. W miejscach zmiany spadku można zastosować odcięcie 
nawierzchni przez zastosowanie kostki dwuteownik ½ (połówka) lub ¾ (ceownik). 

* warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o miąższości 20cm; 
* warstwa odcinająca z piasku (kruszywo naturalne) o miąższości 10cm. 
Powyższą konstrukcję założono z uwagi na warunek mrozoochronności, nośności 
jezdni oraz kategorii ruchu KR1. Założono grupę nośności gruntu G1. 
 
Parametry progu płytowego: 
 Długość ok. 5,00m, na którą składa się krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm, 

najazdy długości 1,00m oraz płyta przejazdowa długości 3,00m i wyniesiona ponad 
teren na wysokość 0,10m. 
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 Szerokość ok. 2,80m, na którą składa się krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm 
oraz skosy krawędziowe szerokości 0,15cm i płyta przejazdowa szerokości 2,20m. 
Z uwagi na warunki techniczne oraz bezpieczeństwo użytkowania zaprojektowano 
odsadzkę szerokości 0,20m pomiędzy krawędziami progu, a krawędziami jezdni. 

 
Na najazdach zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci linii P-25. Oznakowanie 
należy wykonać jako chemoutwardzalne cienkowarstwowe z zachowaniem 
odblaskowości uregulowanej rozporządzeniem. 
 W odległości 1,00m od krawędzi ograniczenia linii P-25 zaprojektowano punktowe 
elementy odblaskowe w rozstawie jak na rysunku 3. Elementy odblaskowe muszą być 
wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, zgodnie z 
rozporządzeniem oraz muszą być zakotwione trwale w nawierzchni asfaltowej. 
Dopuszcza się wklejenie elementów odblaskowych w nawierzchnię pod warunkiem 
spełnienia wymagań rozporządzenia. 
W celu zapewnienia widoczności i zabezpieczenia progu podczas zimowego 
utrzymania zaprojektowano słupki elastyczne biało-czerwone osadzone na 
fundamencie prefabrykowanym o przekroju 25x25cm i wysokości 0,50m. 
Słupki są umieszczone w poboczu jezdni w linii osi poprzecznej progu, w odległości 
0,80m od krawędzi jezdni. 
Szczegółowo konstrukcję progu oraz lokalizację elementów bezpieczeństwa ruchu 
przedstawiono na rysunku numer 3. 
 
Oznakowanie 
Ze względu na ciężar tarcz (znaki małe) zaprojektowano słupki stalowe ocynkowane 
średnicy fi63mm, umieszczone w fundamencie prefabrykowanym o przekroju 20x20cm i 
wysokości minimum 0,50m. Dopuszcza się wykonanie fundamentu monolitycznego pod 
warunkiem, że koniec słupka kotwiony w fundamencie będzie miał dodatkowe wsporniki 
kotwiące. Tarcza lub tablica umieszczona na słupku musi znajdować się nie niżej niż 
2,20m od poziomu terenu. 
 
Próg płytowy 
Od strony zachodniej w odległości 20m od krawędzi ograniczenia linii P-25 
zaprojektowano znak z tarczą A-11a oraz z tabliczką T-1 informującą o odległości od 
progu oraz zastosowano tarczę znaku B-33 ograniczającego ruch do 20km/h. Od strony 
wschodniej progu w odległości 20m krawędzi ograniczenia linii P-25 zaprojektowano 
zestaw znaków jak powyżej (rysunek nr 2 i 3). 
 
Oznakowanie poziome skrzyżowania ul. Gajowej z ulicą Wiejską 
Na skrzyżowaniu z uwagi na bezpieczeństwo ruchu i ograniczenie prędkości do 
minimum pojazdów nadjeżdżających do skrzyżowania od strony ulicy Gajowej  
zaprojektowano korektę szerokości skrzyżowania przez zastosowanie oznakowania 
poziomego. 
Zwężenie skrzyżowania zostało zaprojektowane od strony północnej i południowej 
przez zastosowanie powierzchni wyłączonej dla ruchu (P-21). Styk ulicy Gajowej z ulicą 
Wiejską zabezpieczono przez zastosowanie linii P-13 (najazd od strony Gajowej) oraz 
P-7a (najazd od strony ulicy Wiejskiej). Oś ulicy Gajowej zabezpieczono przez 
zastosowanie linii P-4. Całość oznakowania została przedstawiona na rysunku nr 2.  



„Przebudowa drogi gminnej ul. Gajowej w Sołectwie Leboszowice”  
Projekt docelowej organizacji ruchu 

 
Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK” 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

6

 
Zestawienie projektowanego oznakowania: 

Oznakowanie pionowe 

Tarcza A-11a 2 sztuki 

Tablica T-1: 20m 2 sztuka 

Tarcza B-33 30km/h 2 sztuka 

Słupek fi 63mm 2 sztuki 

Oznakowanie poziome 
P-4 <13,08*0,30=3,92>     3,92m2 

P-7a <5,84*0,25=1,46>     1,46m2 

P-13 <5,84*0,35=2,04>     2,04m2 

P-21 
<11,84*8,55/2*2=101,23>  

 
101,23m2 

P-25 <2,80*2*0,60=3,36> 3,36m2 

Punktowe elementy 
odblaskowe 

 
8sztuk 

 
Uwaga 
Na cele dokumentacji projektowej oznakowanie poziome zostało przeliczone na 
jednostkę miary [m2] 
 

 
5. Dodatkowe uwagi 

 Oznakowanie należy wykonać na podstawie załączonych rysunków zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002r., w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. nr 170, poz. 
1393, załącznikami nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, Dz. U. nr 220, poz. 2181  
z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”; 

 Roboty drogowe należy wykonywać w sposób ograniczający do minimum trudności  
z dojazdem i dojściem do przyległych obiektów; 

 
 
6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu 

Po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń i uzgodnień oznakowanie zostanie wprowadzone w 
miesiącu październiku 2015, o dokładnym terminie poinformuje Wykonawca. 
 
 
7. Część rysunkowa 

 
Przykład słupka elastycznego 
Rysunek nr 1 – LOKALIZACJA ZADANIA w skali 1:25000 
Rysunek nr 2 – PLAN SYTUACYJNY w skali 1:500 
Rysunek nr 3 – SZCZEGÓŁ PROGU w skali 1:50 
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Przykład słupka elastycznego 
 
 

 


