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1.   Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora; 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 poz. 602 z 1997 roku z 

późniejszymi zmianami ); 

 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 Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. nr 170, 

poz.1393); 

 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 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181) – Załączniki nr 1-4; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września  2003 roku  

w    sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym 

zarządzeniem ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ); 

 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania w obrębie planowanych robót; 

 Wizja w terenie 

 Mapa do celów projektowych 

 

2.  Przedmiot i lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu  na skrzyżowaniu ul. 1-go Maja z ul. 

Gliwicką – DW 921.  

 

3. Przedmiot opracowania 

Zakres opracowania obejmuje obszar skrzyżowania ul. 1-go Maja z DW 921.  W obszarze objętym 

projektem nawierzchnia ul. Gliwickiej ma 7,0 m szerokości, wzdłuż ulicy biegnie chodnik o przeciętnej 

szerokości 1,50m. Obowiązuje ograniczenie prędkości 40 km/h. Projektowane skrzyżowanie 

charakteryzuje się szerokością jezdni na wlotach oraz wylotach jak na załączonych rysunkach – średnio 

5,0 m. W obrębie skrzyżowania występują dwa przejścia dla pieszych oraz wysepka kierunkująca ruch 

na której zlokalizowana jest zabytkowa kapliczka. 

 
 
4.  Projektowane  oznakowanie 

Projekt docelowej organizacji ruchu zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na drogach 

wlotowych oraz wylotowych w obrębie skrzyżowania. Wjazd z ul. Gliwickiej na ul. 1-go Maja będzie się 

odbywał poprzez zjazd od strony zachodniej skrzyżowania, natomiast wjazd na DW -921 z ul. 1-go maja 

poprzez wlot od strony wschodniej. Zastąpi to obecne rozwiązanie wg którego na wlocie zachodnim 

obowiązuje ruch jednokierunkowy, natomiast na wlocie wschodnim ruch odbywa się w dwóch 

kierunkach.  

Zmiana ta jest zasadna ze względu na podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu 

korzystających z opracowywanego skrzyżowania. 
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 W chwili obecnej osoba skręcająca w lewo z ul. Gliwickiej we wlot wschodni nie posiada 

wystarczającego pola widoczności, i nie jest w stanie w sposób należyty upewnić się czy z naprzeciwka 

nie nadjeżdża pojazd, a tym samym nie może w sposób bezpieczny wykonać manewru skrętu w lewo z 

DW-921. 

Umożliwienie zjazdu z ul. Gliwickiej wyłącznie zjazdem zachodnim w sposób pozytywny wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa, gdyż zapewni odpowiednią widoczność przy wykonywaniu manewru skrętu w 

lewo z DW-921. Analogicznie umożliwienie włączenia się do ul. Gliwickiej jedynie wschodnim wjazdem z 

ul. 1-go Maja zapewni kierującym pojazdami lepszą widoczność na skrzyżowaniu. Ponadto przy 

włączeniu ul. 1-go Maja do DW-921 wprowadzony zostanie znak B-20 STOP oraz P-12.  

 

 Na przedmiotowym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości 40 km/h. 

 Na włączeniu do DW-921 na wjeździe wschodnim należy wymalować znak P-12 oraz w odległości 

3 m zamontować znak B-20 STOP 

 Od strony ul. Gliwickiej przy wylocie wschodnim ul. 1-go Maja należy zamontować znak B-02 – 

zakaz wjazdu 

 Przy wjeździe we wjazd wschodni od strony ul. 1-go Maja należy zamontować znak D-03 droga 

jednokierunkowa 

 Przy wlocie zachodnim ul. 1-go Maja od strony ul. Gliwickiej należy zamontować znak D-03 droga 

jednokierunkowa, a tarczę ustawić w sposób umożliwiający dostrzeżenie znaku przez 

skręcających z pasa ruchu w każdym kierunku jazdy.  

 Przed znakiem D-03 przy wlocie zachodnim, należy, na połączeniu DW921 z ul. 1-go Maja 

wymalować linię przekraczalną P-3b jak na załączonym planie.  

 Na wlocie zachodnim ul. 1-go Maja, w odległości 2,0 m od przejścia dla pieszych należy 

przywrócić istniejącą tablicę ostrzegawczą koloru żółtego, ze znakami D-9 + T-27 

 2,0 m przed oraz za oznakowaniem P-10 przejście dla pieszych należy wykonać oznakowanie P-

14 – linię warunkowego zatrzymania, na przejściu na wlocie zachodnim ul. 1-go Maja należy 

oznakowanie P-14 wykonać zgodnie z kierunkiem ruchu, jak na załączonym rysunku.  

 Na zakończeniu wlotu zachodniego, w miejscu włączenia do ul.1-go Maja należy zamontować 

znak A-07 ustąp pierwszeństwa. Za w/w znakami wykonać oznakowanie P-13 – zgodnie z 

załączonym planem sytuacyjnym.  

 Na zakończeniu wlotu zachodniego, w miejscu włączenia do ul.1-go Maja należy zamontować 

znak B-02 zakaz wjazdu, z tarczą skierowaną w kierunku pojazdów nadjeżdżających z ul. 1-go 

Maja w kierunku ul. Gliwickiej. 

 Na ul. Gliwickiej, w odległości 2,0 m od przejścia dla pieszych należy przywrócić istniejące, 

obustronne tablice ostrzegawczą koloru żółtego, ze znakami D-9 + T-27 oraz wykonać 

oznakowanie P-14.  
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 Na wyspie odstrony zachodniej, przed wschodnim wjazdem najeży ustawić znak B-22 „ zakaz 

skrętu w prawo”  

 Na DW921, w odległości 10,0 m od wschodniego wlotu, patrząc w kierunku zachodnim należy 

usytuować znak B-21 „ zakaz skrętu w lewo” 

 Istniejące oznakowanie kolidujące z projektowaną organizacją ruchu należy zdemontować. 

 

 
Zestawienie projektowanego oznakowania: 

Oznakowanie pionowe 

Symbol znaku  
Ilość 
[szt] 

A-07 1 

B-02 2 

B-20 1 

B-21 1 

B-22 1 

D-03 2 

Tablice D-9 + T-27 są oznakowaniem 
istniejącym 

 

 

 
Oznakowanie poziome 

Symbol znaku  
Ilość 
[m2] 

P-3b <21,50*0,18=3,87>                                                                                                                  3,87 

P-12 <11,0*0,5=5,50>                                                                                                                  5,50 

P-13 <9,50*0,2625=2,49>                                                                                                                                                                          2,49 

P-14 <(5,0+3,0*2)*0,375=4,13> 4,13 

P-10 białe  
 
P-10 białe <12*4,0*0,50=24,0> 
 

 
 

24,0 

Czerwone tło  
<(12*4,0*0,50)+(7*2*0,50)+(5,0*2*0,50) 
= 24,0+7,0+5,0=36,0> 

 
36,0 

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

 

 

5. Termin wprowadzenia oznakowania 

Projektowana organizacja zostanie wprowadzona w I połowie  2016 r. O terminie rozpoczęcia prac 

poinformuje wykonawca przed przystąpieniem do robót.  
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6. 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). Znaki montowane na drogach wojewódzkich powinny 

być montowane na podwójnej konstrukcji  rurowej, z kolei kolor konstrukcji 

wsporczej winien odpowiadać grupie znaków które na niej  zostaną zamontowane,  

t j .  żółte konstrukcje wsporcze dla znaków grupy A oraz czerwone konstrukcje 

wsporcze dla znaków grupy B.  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.  

 

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 ulic powinny mieć wielkość średnią. Znaki 

wykorzystane do oznakowania dróg wojewódzkich oraz skrzyżowań z tymi drogami, powinny być 

wielkości „duże”.  

 

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. 

 

     

 opracował 

 
 

 
 

 


