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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

Część opisowa: 

 
1. Cel opracowania 

2. Podstawa opracowania 

3. Charakterystyka terenu 

4. Oznakowanie robót w pasie drogowym (zestawienie zbiorcze) 

5. Wymagania 

6. Obowiązki Inwestora 

 

 

 

 

 

Część rysunkowa: 

       -    plan orientacyjny 

- Projekt stałej organizacji ruchu w skali 1:1000 rys. nr 1 
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Opis techniczny 

1. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie docelowego oznakowania w ramach przebudowy drogi gminnej nr 109104E 

na odcinku między miejscowościami Glina Mała - Brutus. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 0,999 km.  

2. Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem 

- mapa zasadnicza w skali 1:1000 

- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r (Dz. U. 2016 poz. 1440 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 r. (Dz. U. 2018 poz. 1990 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017, poz. 784) 

- 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 warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2019 

poz. 454 z późniejszymi zmianami) 

- Pomiary, badania własne 

3. Charakterystyka drogi 

Droga gminna klasy D / dojazdowa.  

Droga zlokalizowana jest na obszarze niezabudowanym.  

Projektuje się bitumiczną jezdnię drogi o przekroju drogowym szerokości 3,5 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m. 

Wzdłuż drogi projektuje się 2 mijanki szerokości 5,0m. Projekt obejmuje również budowę zjazdów. 

Istniejące oznakowanie pokazano na rys. nr 1. 

Oznakowanie wprowadzone będzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe. 

Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu IV kw. 2019 r. - IV kw. 2021 r. 

4. Oznakowanie docelowe 

4.1. Oznakowanie pionowe 

Przewidziano uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku drogi w zakresie skrzyżowania z 

drogą gminną Marcelin-Brutus. 

5. Wymagania 

5.1 Dane charakterystyczne znaków pionowych 

Wielkość znaków zaprojektowano jako małe. Tarcze znaków zostaną pokryte folią odblaskową typu I, symbole oraz barwy 

znaków i tabliczek powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Znaki stalowe, podwójnie zaginane. Odległość 

umieszczenia lica znaku od krawędzi pobocza - 0,5 m, wysokość umieszczenia znaków min. 2,0 m od gruntu w poboczu. Znaki 

należy zamontować na rurach stalowych ø60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znaków powinny być montowane do 

słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.  

5.2 Dane charakterystyczne znaków poziomych 

Znaki malowane na jezdni muszą spełniać parametry: 

- mieć barwę białą, 

- mieć szorstkość zbliżona do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone oraz nie wystawać ponad powierzchnie więcej 

niż 5mm, 

- mieć równe krawędzie wyróżniające znak od tła, 
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- być odporne na ścieranie i zabrudzania, posiadać właściwości odblaskowe. 

W projekcie przyjęto oznakowanie cienkowarstwowe chlorokauczukowe. 

6. Obowiązki Wykonawcy 

O terminie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu należy powiadomić: 

- Starostwo Powiatowe 

- zarządcę drogi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić inżynierowi 

niezbędne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczególne rodzaje stosowanych materiałów i 

technologię wykonywania robót. 

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzegać zasady lokalizacji znaków drogowych i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

 

 

 

PLAN ORIENTACYJNY 

Skala 1:10000 

 

 

 



Symbol 

znaku
Suma

Pow. Jedn. 

[m
2
/m]

Łączna 

pow. [m
2
]

P-11 5,0 11,0 16,0 0,25 4,00

4,0Łącznie [m
2
]:

Długość [m]

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO



Symbol znaku Ilość Ilość słupków

A-7 2 2

A-6b 1 1

A-6c 1 1

A-24 1

D-6a 1

T-1 1

Suma: 7 4

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO




