
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA 

ZAMÓWIENIA, 

ADRES OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 

 
Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z przebudową nawierzchni 

jezdni, przebudową sieci telekomunikacyjnej, odwodnieniem, oświetleniem 
oraz przebudowa skrzyżowania DW414 z ul. Ziemnicką w ramach 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 od km 16+072,57 do km 17+282,61 na 
odcinku Złotniki - Prószków Pomologia  

w ramach zadania pn.: 'Budowa ścieżki rowerowej "Prószków Pomologia" wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia' 

 

NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

 Gmina Prószków 
Ul. Opolska 17, 

46-060 Prószków 

NAZWA I ADRES 

INWESTORA: 

Zarząd Województwa Opolskiego 
Ul. Piastowska 14, 

45-082 Opole 

 

RODZAJ 

OPRACOWANIA 

 

 

PROJEKT ZMIANY  
DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
 

JEDNOSTKA 

PROJEKTUJĄCA: 

                                  
                                 „PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INŻYNIERYJNE” 

Bronisław Waluga 
ul. Modrzejewskiej 16/15 
41-712 Ruda Śląska  
Tel. 609-577-993  
e-mail: Waluga@wp.pl 

 

 imię i nazwisko: nr uprawnień: data: podpis: 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż.   

Marek BIAŁAS 

SLK/7964/ 

PWBD/18 
10.2020 

 

 

DATA OPRACOWANIA:   10.2020                                           



PROJEKT ZMIANY DOCELOWEJ ORGAIZACJI RUCHU - 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1. Opis techniczny 

 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

1. Plan orientacyjny      w skali 1: 10 000 

2.1 Istniejąca organizacja ruchu – cz.1   w skali 1:500 

2.2 Istniejąca organizacja ruchu – cz.2   w skali 1:500 

3.1 Docelowa organizacja ruchu – cz.1   w skali 1:500 

3.2 Docelowa organizacja ruchu – cz.2   w skali 1:500 

4.1 Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania  

- zjazd do obiektów sportowych    w skali 1:500 

4.2 Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania 

- zjazd w drogę wewnętrzną, łącznik z ul. Strzelecką w skali 1:500 

4.3 Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania  

- skrzyżowanie DW 414 z ul. Zimnicką   w skali 1:500 

4.4 Widoczność przy zbliżaniu się do skrzyżowania  

- skrzyżowanie DW 414 z ul. Zimnicką   w skali 1:500 

 
 

 
 









OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIANY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu w związku z: 

Budową ścieżki rowerowej i chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni, przebudową sieci telekomunikacyjnej, odwodnieniem, 
oświetleniem oraz przebudowa skrzyżowania DW414 z ul. Ziemnicką w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 od km 16+072,57 

do km 17+282,61 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia  
w ramach zadania pn.: 'Budowa ścieżki rowerowej "Prószków Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków 

Pomologia' 

OPIS  DO PROJEKTU ZMIANY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: 
 

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni, przebudową sieci 
telekomunikacyjnej, odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudowa skrzyżowania DW414 z ul. 

Ziemnicką w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414  
od km 16+072,57 do km 17+282,61 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia  

w ramach zadania pn.: 'Budowa ścieżki rowerowej "Prószków Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia' 

 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres Opracowania 

3. Materiały wyjściowe do projektowania 

4. Opis stanu istniejącego 

5. Istniejąca organizacja ruchu 

6. Opis stanu projektowanego 

7. Docelowa organizacja ruchu 

8. Warunki widoczności 

9. Warunki techniczne 

10. Utrudnienia i zagrożenia w ruchu 

11. Termin wprowadzenia zmian w docelowej organizacji ruchu 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Plan orientacyjny      w skali 1: 10 000 

2.1 Istniejąca organizacja ruchu – cz.1   w skali 1:500 

2.2 Istniejąca organizacja ruchu – cz.2   w skali 1:500 

3.1 Docelowa organizacja ruchu – cz.1   w skali 1:500 

3.2 Docelowa organizacja ruchu – cz.2   w skali 1:500 

4.1 Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania  

- zjazd do obiektów sportowych    w skali 1:500 

4.2 Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania  

- zjazd w drogę wewnętrzną / łącznik z ul. Strzelecką w skali 1:500 

4.3 Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania  

- skrzyżowanie DW 414 z ul. Zimnicką   w skali 1:500 

4.4 Widoczność przy zbliżaniu się do skrzyżowania   

- skrzyżowanie DW 414 z ul. Zimnicką   w skali 1:500  

   

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIANY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 

 
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – INŻYNIERYJNE, BRONISŁAW WALUGA 

Ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Śląska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.pl 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 
- Zlecenie Zamawiającego na wykonania dokumentacji projektowej zmiany docelowej 
organizacji ruchu w związku zadaniem pn.: 'Budowa ścieżki rowerowej "Prószków 
Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia' 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem. [1] 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z 
późn. zm.) [2] 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r 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 dn. 
23.12.2003r). [3] 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.). [4] 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 43, poz. 430) [5] 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  [6] 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. [7] 
 
2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt zmiany docelowej organizacji ruchu na odcinku 
drogi wojewódzkiej nr 414 w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi, tj.: "Budowa 
ścieżki rowerowej "Prószków Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku 
Złotniki - Prószków Pomologia" od km 16+072,57 do km 17+282,61, 
 
3. Materiały wyjściowe do projektowania 

- Mapa do celów projektowych wykonana na potrzeby projektowanej inwestycji. 
- Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego, 
- Wykonane szkice,  
- Projekt docelowej organizacji ruchu związana z realizacją zadania pn.: "Budowa ścieżki 
rowerowej 'Prószków Pomologia' wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - 
Prószków Pomologia" w zakresie od km 15+768,35 do km 17+282,61, zatwierdzona przez 
Marszałka Województwa Opolskiego pismem DIG-I.8022.290.2019.AS z dnia 9.10.2019r.  
- Aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu związana z realizacją zadania pn.: 
"Budowa ścieżki rowerowej 'Prószków Pomologia' wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na 
odcinku Złotniki - Prószków Pomologia" w zakresie od km 16+072,57 do km 17+282,61, 
zatwierdzona przez Marszałka Województwa Opolskiego pismem DIG-I.8022.290.2019.AS z 
dnia 9.10.2020r.  
- Aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu związana z realizacją zadania pn.: 
"Budowa ścieżki rowerowej 'Prószków Pomologia' wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na 
odcinku Złotniki - Prószków Pomologia" w zakresie od km 16+072,57 do km 16+250,00, 
zatwierdzona przez Marszałka Województwa Opolskiego pismem DIG-I.8022.290.2019.AS z 
dnia 9.11.2020r.  
 
4. Opis stanu istniejącego 

 Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 414 łączącej 

Prudnik z Opolem. Opracowanie rozpoczyna się na wysokości działki ewidencyjnej 1128/1, 

przed istniejącym przystankiem autobusowym dla kierunku Złotniki a kończy się w rejonie 

skrzyżowania z ul. Parkową w Złotnikach. Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada 

przekrój półuliczny lub drogowy 1x2 o szerokości pasa ruchu 3,00-3,15m i nawierzchni 

bitumicznej.  



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIANY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu w związku z: 

Budową ścieżki rowerowej i chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni, przebudową sieci telekomunikacyjnej, odwodnieniem, 
oświetleniem oraz przebudowa skrzyżowania DW414 z ul. Ziemnicką w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 od km 16+072,57 

do km 17+282,61 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia  
w ramach zadania pn.: 'Budowa ścieżki rowerowej "Prószków Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków 

Pomologia' 

Na początkowym odcinku (~350m) do zjazdu do obiektów sportowych, po stronie zachodniej, 

wzdłuż drogi przebiega istniejący chodnik o szerokości 1,5m i nawierzchni z kostki 

betonowej, oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym o wysokości w świetle 10-12cm. 

Za istniejącym chodnikiem zlokalizowany został rów odwadniający. Po stronie wschodniej 

występuje gruntowe pobocze a istniejące kiedyś rowy w dużej mierze uległy zanikowi. W 

rejonie początku opracowania zlokalizowany został przystanek autobusowy (z wiatą) dla 

kierunku Złotniki. Przed zjazdem w drogę wewnętrzną prowadzącą do obiektów sportowych, 

po stronie zachodniej, znajduje się przystanek autobusowy (bez wiaty) dla kierunku 

Prószków.  Na tym odcinku drogi zlokalizowane zostały pojedyncze zjazdy do przyległych 

posesji (4 po stronie zachodniej i 1 po stronie wschodzniej). Odwodnienie na tym fragmencie 

realizowane jest poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane po stronie chodnika, 

umożliwiające zrzut wody opadowej i roztopowej z jezdni do istniejącego rowu. Pozostała 

część wód odprowadzana jest poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poza koronę 
drogi, na przyległy teren zielony lub do istniejących rowów.  

Na dalszym fragmencie (~800m), do skrzyżowania z ul. Zimnicką droga posiada przekrój 

drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i płytkimi rowami które w dużej mierze 

uległy zanikowi. Na tym odcinku droga przebiega w większości w nasypie. Przed 

skrzyżowaniem z ul. Zimnicką rozpoczyna się obszar zabudowany wsi Złotniki. Samo 

skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 414 z drogą gminną (ul. Zimnicką) posiada niekorzystny 

układ z uwagi na lokalizację na łuku o małym promieniu, kąt przecięcia się osi dróg 

wynoszący ~410 oraz bliskość przyległych zabudowań ograniczających możliwości zmiany 

(poprawy) geometrii. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego 

skrzyżowania, ul. Zimnicka krzyżuje się z drogą gminną ul. Strzelecką, a geometria i 

konstrukcja tego połączenia odpowiada bardziej zjazdowi publicznemu niż skrzyżowaniu. Ul. 

Zimnicka posiada jezdnię o szerokości 4,5m i nawierzchni bitumicznej, oddzieloną od 

istniejącego chodnika ściekiem z korytek betonowych. Ul. Strzelecka posiada jezdnię o 

szerokości 3,5 i nawierzchni bitumicznej, ograniczoną obustronnie krawężnikiem. Wzdłuż ul. 

Strzeleckiej przebiega jednostronny wąski chodnik.  Na opisywanym odcinku DW 414 

zlokalizowano 4 zjazdy do przyległych posesji (3 po stronie wschodniej i 1 po stronie 

zachodniej). Odwodnienie na tym fragmencie realizowane jest poprzez odpowiednie 

ukształtowanie spadków poprzecznych jezdni pozwalające odprowadzić wodę opadową i 

roztopową poza koronę drogi do istniejących rowów lub na przyległy teren zielony.  

Od skrzyżowania z ul. Zimnicką do skrzyżowania z ul. Parkową droga wojewódzka nr 414 

przebiega przez obszar zabudowany wsi Złotniki. Na tym odcinku droga posiada 

jednostronny chodnik. Chodnik po stronie wschodniej, o nawierzchni z kostki betonowej,  

został odsunięty od jezdni wzdłuż której wykonano ściek przykrawędziowy z trzech rzędów 

kostki betonowej. Na opisywanym odcinku DW 414 posiada połączenie z przyległymi 

posesjami w formie zjazdów. Odwodnienie na tym fragmencie realizowane jest po części 

przez istniejącą kanalizację deszczową która kieruje wodę opadową i roztopową z pasa 

drogowego do istniejącego zbiornika retencyjno odparowującego w rejonie posesji 44a i dalej 

rurą do systemu rowów melioracyjnych na obszarze wsi Złotniki. Pozostała część wód 

opadowych i roztopowych spływa poza jezdnię, na przyległy teren zielony i przesiąka do 

gruntu.  

  
5. Istniejąca organizacja ruchu 

Istniejąca organizacja ruchu na obszarze objętym opracowaniem składa się z: 
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Oznakowania pionowego: 

- Słupków prowadzących U-1a ustawionych co 100m poza obszarem zabudowanym.  
- Znaku B-33 ustawionego przed przystankiem na początku opracowania ograniczającego 
dozwoloną prędkość do 70km/h dla jadących w kierunku Złotnik, 
- Znaku B-33 w zestawie ze znakiem B-25 ustawionych w rejonie początku opracowania, 
ograniczając dozwoloną prędkość do 50km/h i zakazując wyprzedzania dla jadących w 
kierunku Złotnik. 
- Znaków D-15 oznaczającego lokalizację przystanków autobusowych. 
- Ustawionych kolejno dwóch znaków B-33 przed zjazdem w drogę wewnętrzną prowadzącą 
do obiektów sportowych dla jadących od strony Złotnik, ograniczając prędkość kolejno do 70 
km/h i 50 km/h. 
- Znaku B-42 odwołującego zakazy wprowadzone znakami B-33 i B-25 na początku 
opracowania. 
- Znaku A-17 ostrzegającego kierujących pojazdami poruszającymi się od strony Złotnik o 
zbliżaniu się do miejsca na drodze szczególnie uczęszczanego przez dzieci. 
- Znaku B-25 ustawionego przed zjazdem w drogę wewnętrzną do obiektów sportowych dla 
jadących od strony Złotnik. 
- Znaków miejscowości E-17a i E-18a informujących o wjeździe/wyjeździe do/z miejscowości 
Złotniki.  
- Znaków D-42 i D-43 informujące o początku i końcu obszaru zabudowanego.  
- Zestawu znaków D-1 i T-6a informujących o zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze z 
pierwszeństwem przejazdu wraz z informacją dotyczącą układu dróg na skrzyżowaniu, 
ustawionych po obu stronach skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 414 z ul. Zimnicką i ul. 
Parkową.  
- Lustra drogowego U-18a ustawionego ze względu na ograniczoną widoczność przy 
wyjeździe na drogę z terenu działki 1124/4. 
- Znaku B-33 (40km/h) ustawiony na wjeździe w ul. Strzelecką.  
- Znaku A-7 ustawiony przy ul. Strzeleckiej przed wlotem na skrzyżowanie z ul. Zimnicką.  
- Znaku B-20 ustawionego przy ul. Zimnickiej, przed wlotem na skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką nr 414.  
- Znaków miejscowości E-17a i E-18a informujących o wjeździe/wyjeździe do/z Prószkowa.  
- Znaków B-2 i C-9 ustawionych na wyspie kanalizującej ruch na skrzyżowaniu DW 414 z ul. 
Parkową.  
- Znaku A-7 ustawiony przy ul. Parkowej przed wlotem na skrzyżowanie z DW 414.  
- Znaków B-33 i B-18 wraz z tabliczką, wprowadzając ograniczenie dopuszczalnej prędkości 
do 30km/h oraz zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t. Znak B-
18 nie dotyczy pojazdów rolniczych i OSP.  
- Znaku B-20 na wjeździe z ul. Polnej na DW 414 
 
Oznakowania poziomego: 

- Linii segregacyjnej P-1a stosowanej do wyznaczania pasów ruchu pomiędzy 
skrzyżowaniami na odcinku drogi o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h. 
- Linii segregacyjnej P-1b wyznaczającej pasy ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na odcinku 
drogi o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h. 
- Linii segregacyjnej P-1e stosowanej do oddzielenia przeciwnych kierunków ruchu w ciągu 
linii podwójnych P-4 lub P-3a na skrzyżowaniach lub włączeniach do jezdni. 
 
- Linii segregacyjna, jednostronnie przekraczalna P-3a zastosowana na odcinkach przed i za 
wzniesieniem, znajdujących się w okolicy zjazdu w drogę wewnętrzną, prowadzącą do 
obiektów sportowych. 
- Linii segregacyjnej, podwójnej ciągłej P-4 w miejscach gdzie należy wyeliminować 
przejeżdżanie pojazdów na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. 
- Linii segregacyjnej (ostrzegawczej) P-6,  
- Znaku poprzecznego P-10, tj. przejście dla pieszych zlokalizowanej w rejonie zespołu 
szkolno-przedszkolnego.  
- Linii warunkowego zatrzymania P-14 zlokalizowanej przed przejściem dla pieszych. 
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Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

- Ogrodzenia segmentowe U-12 w rejonie wyjścia z zespołu szkolno-przedszkolnego.   
 
Lokalizację istniejącego oznakowania pokazano na Rys. 2.1 i 2.2 „Istniejąca 

organizacja ruchu cz.1, cz.2” 
 
6.  Opis stanu projektowanego 

 W ramach inwestycji zaprojektowano: 

- Chodnik wraz ze ścieżką rowerową jako ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej i 

szerokości 3,5m (2,0+1,5m), zlokalizowany po stronie wschodniej jezdni, na odcinku od 

początku opracowania do wysokości działki ewid. 572/178 (~1040m). Ścieżka rowerowa i 

chodnik oddzielone zostaną od jezdni krawężnikiem betonowym o wysokości w świetle 10-

12cm. Od zewnętrznej strony ciąg pieszo-rowerowy ograniczony zostanie obrzeżem 

betonowym, opaską gruntową o szerokości 1,0m i skarpą o pochyleniu 1:1,5. W ciągu 

chodnika i ścieżki rowerowej zlokalizowane zostaną zjazdy do posesji o nawierzchni 

bitumicznej i ograniczone zostaną od strony jezdni krawężnikiem betonowym  - obniżonym. 

- Ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni bitumicznej i szerokości 

2,5m, zlokalizowaną po stronie wschodniej jezdni, na odcinku od działki ewid. 572/178 do 

skrzyżowania DW 414 z ul. Zimnicką (~105m). Ścieżka rowerowa oddzielona zostanie od 

jezdni krawężnikiem betonowym o wysokości w świetle 10-12cm. Od zewnętrznej strony 

ścieżka rowerowa ograniczona zostanie obrzeżem betonowym, opaską gruntową o 

szerokości 1,0m i skarpą o pochyleniu 1:1,5. W ciągu ścieżki rowerowej zlokalizowany 

zostanie zjazd do posesji o nawierzchni bitumicznej i ograniczony zostanie od strony jezdni 

krawężnikiem betonowym  - obniżonym. 

- Zatokę autobusową po stronie wschodniej jezdni, zlokalizowaną w rejonie początku 

opracowania. Nawierzchnia zatoki wykonana zostanie z kostki kamiennej i oddzielona od 

jezdni krawężnikiem wtopionym. Peron przystankowy zostanie wizualnie oddzielony do 

projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej, ograniczonej wtopionym obrzeżem. Na wysokości zatoki ustawiona zostanie 

wiata przystankowa.  

- Korektę geometrii zjazdu w drogę wewnętrzną prowadzącą do obiektów sportowych 

polegająca na zastosowaniu promieni wyokrągleń krawędzi jezdni R=7m oraz R=10m, wraz 

z ustawieniem nowego krawężnika betonowego i wykonaniem fragmentu nowego chodnika. 

- Zatokę autobusową po stronie zachodniej, zlokalizowaną przed zjazdem w drogę 

wewnętrzną, prowadzącą do obiektów sportowych. Nawierzchnia zatoki wykonana zostanie 

z kostki kamiennej i oddzielona od jezdni krawężnikiem wtopionym. Wzdłuż zatoki wykonany 

zostanie peron o szerokości 1,5m i nawierzchni z kostki betonowej oraz dojściem w formie 

chodnika o szerokości 1,5-2,0m i nawierzchni z kostki betonowej. Na wysokości zatoki 

ustawiona zostanie wiata przystankowa. Taka lokalizacja zatoki autobusowej została 

narzucona Projektantowi przez przedstawicieli ZDW Opole mimo zatwierdzonej wcześniej 

zmiany organizacji ruchu w rejonie istniejącego przystanku (pismo Marszałka Województwa 

Opolskiego DIG-I.8022.440.2018.MK z dn. 31.10.2018) polegającej na ustawieniu wiaty i 

wykonaniu linii przystankowej P-17 o długości 30m.  

- Przebudowę istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 414 polegającą na poszerzeniu 

jednostronnym w kierunku projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika, w celu uzyskania 

jednolitej szerokości 7,0m na całym odcinku opracowania (wraz z wymaganym 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIANY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 

 
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – INŻYNIERYJNE, BRONISŁAW WALUGA 

Ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Śląska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.pl 

poszerzeniem na łuku). Zakres robót nawierzchniowych obejmuje odcinek od początku 

opracowania do skrzyżowania z ul. Parkową. 

- Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 414 z drogą gminną nr 104805 O - ul. 

Zimnicką przy jednoczesnym zamknięciu wlotu drogi gminnej nr 104849 O - ul. Strzeleckiej 

na skrzyżowania z ul. Zimnicką. W chwili obecnej oba skrzyżowania de facto łączą się 

tworząc mocno oddziałujący na siebie układ.  

Przebudowa polegać będzie na korekcie geometrii drogi wojewódzkiej na łuku o promieniu 

110m wraz z wykonaniem krzywych przejściowych na długości których realizowana będzie 

projektowana zmiana przekroju poprzecznego (przechyłka).  

W związku z planowaną (prywatną) inwestycją zlokalizowaną na działce 1124/4, 

niestanowiącą elementu przedmiotowego opracowania, Inwestor  (Gmina Prószków) 

narzuciła Projektantowi uwzględnienie elementów organizacji ruchu związanych z lokalizacją 

zjazdu publicznego z DW 414 na działkę 1124/4, zaopiniowanych pozytywnie na posiedzeniu 

Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (pismo DIG-I.8026.23.2017.KM z dn. 18.05.2017r.). 

Ostateczną decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu z DW 414 na działkę 1124/4 wydał 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

W związku z powyższym zaprojektowano przejście dla pieszych wraz ze środkową wyspą 

dzielącą o szerokości 2,0m, stanowiącą azyl dla pieszych korzystających z przejścia. Wyspa 

zostanie wyniesiona w krawężniku na wysokość min. 6cm, a jej nawierzchnia wykonana 

zostanie z kostki betonowej. Projektowana wyspa zlokalizowana będzie w śladzie  środkowej 

wyspy dzielącej, niewyodrębnionej z jezdni (powierzchnia wyłączona z ruchu - malowanie P-

7b i P-21), przebiegającej na długości łuku i krzywych przejściowych, rozdzielając pasy ruchu 

w przeciwnym kierunku, stanowiąc tym samym element uspokojenia ruchu na tym odcinku 

drogi wojewódzkiej. Inwestor prywatny realizujący zadania inwestycyjne na działce 1124/4, 

przy okazji budowy zjazdu publicznego wykona odcinek chodnika po stronie zachodniej 

jezdni DW414 prowadzący do projektowanego przejścia dla pieszych. Ponadto Inwestor 

prywatny zobowiązał się do rozbiórki części zabudowań leżących w bezpośrednim 

sąsiedztwie planowanego zjazdu, w celu poprawienia warunków widoczności.  
Geometrię przebudowywanych skrzyżowań zaprojektowano w oparciu o aktualne przepisy, 
modele przejezdności ciągnika siodłowego z naczepą które będą korzystać ze skrzyżowania 
DW 414 z ul. Zimnicką a także z uwzględnieniem warunków terenowych, granic 
ewidencyjnych pasa drogowego oraz istniejących elementów zagospodarowania. W związku 
z powyższym w obrębie skrzyżowania zaprojektowano jezdnię na łuku o dwóch pasach 
ruchu o szerokości 4,0m, rozdzielonych środkową wyspą dzielącą, częściowo wyodrębnioną 
z jezdni. Lokalizacja wyspy została wyznaczona z uwzględnieniem trajektorii ruchu ciągnika 
siodłowego wykonującego manewr skrętu w lewo z ul. Zimnickiej w DW 414 aby uniknąć 
zagrożenia najeżdżaniem koła pojazdu na środkową wyspę dzielącą. W związku z 
poszerzeniem jezdni na łuku konieczna była przebudowa skrzyżowania DW414 z ul. 
Zimnicką oraz ul. Zimnickiej z ul. Strzelecką, które w chwili obecnej funkcjonowało w 
praktyce jako zjazd. Na skutek braku uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych, spowodowanej (zdaniem organu) brakiem możliwości zapewnienia 
należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie obu skrzyżowań, w 
porozumieniu z Inwestorem, przedstawicielem ZDW Opole oraz przedstawicielem organu 
AAB w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, podjęto decyzję o zamknięciu wlotu drogi gminnej 
nr 104849 O - ul. Strzeleckiej na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 104805 O - ul. Zimnicką. 
dojeździe.  
Ponadto w miejscu zamkniętego wlotu ul. Strzeleckiej zmieniono geometrię wyokrąglenia 
połączenia krawędzi dla pojazdów skręcających w prawo z DW 414 w ul. Zimnicką, 
zwiększając promień łuku do R=10m, tym samym wyraźnie poprawiając warunki 
manewrowania na skrzyżowaniu większych pojazdów.  
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Budową ścieżki rowerowej i chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni, przebudową sieci telekomunikacyjnej, odwodnieniem, 
oświetleniem oraz przebudowa skrzyżowania DW414 z ul. Ziemnicką w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 od km 16+072,57 

do km 17+282,61 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia  
w ramach zadania pn.: 'Budowa ścieżki rowerowej "Prószków Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków 

Pomologia' 

Ze względu na to, że zamknięty wlot drogi gminnej nr 104849 O - ul. Strzeleckiej stanowił 
jedyne połączenie z drogą publiczną konieczne było zaprojektowanie innego 
skomunikowania. W porozumieniu z Gminą Prószków oraz ZDW Opole podjęto decyzję o 
zaprojektowaniu łącznika o długości ok. 200m przebiegającego na terenie oznaczonym w 
obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 7KDW. Droga 
będzie funkcjonowała jako ogólnodostępna droga wewnętrzna, połączona z DW414 zjazdem 
publicznym w km 16+400,56. Dokumentacja projektowa na łącznik jest w trakcie 
opracowywanie i w oparciu o nią Gmina wnioskować będzie o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę. 
- Odwodnienie realizowane przez projektowane wpusty deszczowe (jezdniowo-
krawężnikowe), zlokalizowane po stronie projektowanej ścieżki  rowerowej i chodnika, 
przejmujące wodę opadową i roztopową z korony drogi i odprowadzające dalej do 
projektowanej lub istniejącej kanalizacji deszczowej. W celu zabezpieczenia korpusu drogi 
przed wodą napływającą opadową i roztopową napływającą z przyległego terenu 
zaprojektowano ułożenie drenu z kruszywa owiniętego filtrem geosyntetycznym wzdłuż 
podstawy nasypu. Woda z drenażu odprowadzana będzie w miarę możliwości do 
projektowanej kanalizacji deszczowej.  
- Oświetlenie uliczne w postaci słupów zlokalizowanych po stronie projektowanej ścieżki 
rowerowej i chodnika, dowiązane do istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na obszarze 
zabudowanym w miejscowości Złotniki, rozpoczynającego się od skrzyżowania DW 414 z 
drogą gminną nr 104805O - ul. Zimnicką. Dodatkowo przejście dla pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej wyposażone zostaną w dedykowane oświetlenie asymetryczne. 

 
7. Projektowana organizacja ruchu 

W związku z planowaną inwestycją zaprojektowano następujące zmiany w organizacji 
ruchu: 
- W związku z poszerzeniem jezdni o ~1m przesunięciu ulegnie oś jezdni w związku z czym 
konieczne będzie skorygowanie przebiegu wszystkich linii segregacyjnych zlokalizowanych 
w osi jezdni. 
- Zmianę lokalizacji znaków B-33 (70km/h) oraz B-33 (50km/h) i B-25 w związku z lokalizacją 
projektowanej zatoki autobusowej na początku opracowania. 
- Ustawienie znaku B-34 odwołującego ograniczenie prędkości do 50 km/h w rejonie 
początku opracowania w kierunku Prószkowa. 
- Wykonanie przejścia dla pieszych (P-10) o szerokości 4,0m przed projektowaną zatoką 
autobusową na początku opracowania. Przed przejściem dla obu kierunków należy wykonać 
linie warunkowego zatrzymania P-14. Przejście oznakowane zostanie znakami D-6 po obu 
stronach. Po obu stronach przejścia należy zastosować linię P-4 o długości 20m. Od strony 
północnej przed linią P-4 należy wykonać linię ostrzegawczą P-6. Ponadto zaprojektowano 
znaki ostrzegawcze A-16 ustawione 250m przed przejściem od strony południowej i 100m 
przed przejściem od strony północnej.  
- Oznakowanie projektowanej zatoki autobusowej poprzez ustawienie nowego znaku D-15 w 
rejon proj. wiaty przystankowej jednocześnie likwidując istniejący znak D-15. Zatoka zostanie 
oddzielona od jezdni linią krawędziową P-7a. 
- Usunięcie słupków prowadzących U-1a w związku z lokalizacją projektowanej ścieżki 
rowerowej i chodnika.  
- Ustawienie znaku B-27 za zjazdem do szkoły i obiektów sportowych w kierunku 
południowym odwołującego zakaz wyprzedzania. 
- Wykonanie przejścia dla pieszych (P-10) o szerokości 4,0m przed zjazdem w drogę 
wewnętrzną prowadzącą do szkoły i obiektów sportowych. Przed przejściem od strony 
południowej należy wykonać linię warunkowego zatrzymania P-14. Przejście oznakowane 
zostanie znakami D-6 po obu stronach. Po obu stronach przejścia należy zastosować linię P-
4. Przed przejściem dla pieszych w rejonie zjazdu w drogę wewnętrzną do obiektów 
sportowych, należy ustawić brakujący znak A-16 w odległości 80m w kierunku południowym. 
Dla jadących od północy należy zlikwidować istniejący znak A-17 i zastąpić go znakiem A-
16.  
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- Na zjeździe do szkoły i obiektów sportowych zaprojektowano ustawienie znaków D-46 i D-
47 oznaczające początek i koniec drogi wewnętrznej. 
- Na odcinku od zjazdu do szkoły i obiektów sportowych do znaku B-42 zaprojektowano 
oznakowanie poziome P-4 zamiast istniejącego oznakowania P-3a. 
- Oznakowanie na zjeździe w drogę wewnętrzna prowadzącą do obiektów sportowych w 
formie linii warunkowego zatrzymania P-13 a także znaku pionowego A-7.  
- Oznakowanie projektowanej zatoki autobusowej w rejonie zjazdu w drogę wewnętrzną 
prowadzącą do obiektów sportowych poprzez ustawienie nowego znaku D-15 jednocześnie 
likwidując istniejący znak D-15 zlokalizowany w miejscu istniejącego przystanku. Zatoka 
zostanie oddzielona od jezdni linią krawędziową P-7a. W związku lokalizacją projektowanej 
zatoki konieczna będzie zmiana lokalizacji znaku B-33 (50km/h) ,przed zatokę w kierunku 
północnym. Równocześnie konieczna będzie zmiana lokalizacji znaku B-33 (70km/h) ok. 
50m przed znak B-33 (50km/h) w kierunku północnym, w związku z czym należy go 
zamontować na wspólnym słupku z projektowanym znakiem A-16. 
- Oznakowanie projektowanego zjazdu na drogę wewnętrzną (łącznik) prowadzącą do ul. 
Strzeleckiej poprzez ustawienie znaku A-7 na wjeździe, znaków D-46 i D-47 "droga 
wewnętrzna" / "koniec drogi wewnętrznej" w rejonie połączenia z drogą wojewódzką nr 414 
oraz zastosowanie linii krawędziowej P-7a na przedłużeniu krawężnika. 
- Przeniesienie znaku B-42 poza projektowaną ścieżkę rowerową i chodnik i zamontowanie 
go na konstrukcji wsporczej pozwalającej zlokalizować tarcze znaku bliżej krawędzi jezdni.  
- Przesunięcie istniejących znaków miejscowości E-17a i E-18a oraz znaku D-42 poza 
nawierzchnię projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika. 
- Wykonanie środkowej wyspy dzielącej niewyodrębnionej z jezdni na długości łuku 
kołowego i krzywych przejściowych, w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 414 z ul. 
Zimnicką. Środkowa wyspa dzieląca zostanie wykonana jako powierzchnia wyłączona z 
ruchu (oznakowanie poziome P-7b i P-21a). Na długości skrzyżowania wyspa dzieląca 
będzie przejezdna a jej krawędzie wykonane zostaną jako linia P-1e. Ponadto na długości 
środkowej wyspy dzielącej należy przewidzieć 2 przejazdy zlokalizowane na wysokości 
istniejących zjazdów do posesji. Przejazdy możliwe będą poprzez zastosowanie jako 
krawędzi wyspy linii P-1e. Na długości środkowej wyspy dzielącej zaprojektowano przejście 
dla pieszych (P-10) o szerokości 4m. Przed przejściem po obu stronach wykonana zostanie 
linia warunkowego zatrzymania P-14. W związku z lokalizacją przejścia dla pieszych, w jego 
rejonie zaprojektowano środkową wyspę dzielącą wyodrębnioną z jezdni poprzez wykonanie 
obramowania z krawężnika betonowego o wysokości w świetle 6cm i nawierzchni z kostki 
betonowej. Na wyspie tej, po obu stronach, należy ustawić znak C-9 (mini) na słupku 
przeszkodowym U-5a, montowane w gniazdach szybkiego montażu np. typu "RS". Przejście 
oznakowane zostanie znakami D-6 po obu stronach.  
- Ustawienie znaku A-16 dla jadących od południa w odległości ok. 56m od przejścia dla 
pieszych zlokalizowanego na długości łuku w planie przy wjeździe do miejscowości Złotniki. 
Na jednej konstrukcji z tym znakiem ustawić należy znak B-33 wprowadzający ograniczenie 
prędkości do 40 km/h w rejonie łuku w planie o promieniu 110m. 
- Ustawienie analogicznego zestawu znaków (A-16 i B-33) przed łukiem w planie od strony 
północnej (wyjazd z miejscowości Złotniki). 
- W związku z przebudową skrzyżowania DW 414 z drogą gminną nr 104805 O - ul. 
Zimnicką oraz zamknięciem wlotu drogi gminnej nr 104849 O - ul. Strzeleckiej 
zaprojektowano wyspę kanalizującą ruch w postaci powierzchni wyłączonej z ruchu (P-7b+P-
21a) mającej za zadnie uporządkować korytarze ruchu na rozległej tarczy skrzyżowania 
jednocześnie umożliwiając przejazd pojazdów o większych gabarytach. Zaprojektowano 
także lokalizacje przejścia dla pieszych (P-10) na ul. Zimnickiej, przed wlotem na DW 414 
wraz z linią warunkowego zatrzymania P-14. Szerokości przejścia wynosić będzie 4m i 
oznakowane zostanie znakami D-6 ustawionymi po obu stronach. Ponadto ze względu na 
zamknięcie wlotu ul. Strzeleckiej należy zlikwidować istniejący znak A-7. Na wlocie ul. 
Zimnickiej należy wykonać oznakowanie poziome w formie linii bezwzględnego zatrzymania 
P-12. Z uwagi na korektę geometrii łuku w planie (wykonanie krzywych przejściowych) 
konieczna będzie zmiana lokalizacji istniejących znaków D-1 i T-6a w kierunku południowym, 
jednocześnie umieszczając je na konstrukcji wsporczej poza projektowaną nawierzchnia 
ścieżki rowerowej i chodnika. W związku z oddzielną inwestycją prywatną zlokalizowaną na 
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działce 1124/4, w ramach której przebudowany zostanie jazd publiczny oraz rozebrane 
zostaną części istniejących budynków, poprawiając widoczność, likwidacji podlegać będzie 
istniejące lustro drogowe U-18a.  
- Przesunięcie istniejących znaków miejscowości E-17a i E-18a poza obrys poszerzonej 
jezdni drogi wojewódzkiej oraz planowanego, wg. odrębnego opracowania, chodnika.  
- Wykonanie oznakowania poziomego w formie linii bezwzględnego zatrzymania P-12 na 
wlocie ul. Polnej. 
- Projektowaną ścieżkę rowerową i chodnik należy oznakować znakami C-13/16 oraz C-
13a/16a.  
- Jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano ogrodzenie segmentowe 
U-12a odgradzające ścieżkę rowerową i chodnik od jezdni w rejonie przejścia dla pieszych 
zlokalizowanego na  łuku w planie przy wjeździe do miejscowości Złotniki. W miejscach 
gdzie wysokość nasypu po zewnętrznej stronie projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika 
jest wyższa od 0,5m, zaprojektowano bariery chodnikowe U-12a.  
- W rejonie przejść dla pieszych zaprojektowano wykonanie płyt integracyjnych w kształcie 
litery „T”, w odległości 20cm od skrajni drogi.   
- Jako oznakowanie poziome ciągu „pieszo-rowerowego” zaprojektowano piktogramy P-
23/P-26, umieszczone naprzemiennie co 50m. 
- Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu 
DW414, w formie masztów oświetleniowych z oprawami Luxon LED Cordoba: LED 2.0 II PD 
4000K ENC (47W) zapewniających kontrast luminacji postaci pieszego na tle widkoku za 
pieszym, ustawione przed przejściem dla pieszych w kierunku jazdy pojazdów poruszających 
się po drodze.  
- Wszystkie istniejące znaki pionowe zlokalizowane w obszarze opracowania (nie 
przewidziane do usunięcia) należy przewidzieć do wykonania jako nowe. 
- Skorygowanie lokalizacji części słupków prowadzących U-1a, dostosowując ich położenie 
do kilometraża drogi (co 100m). 
 
 Projektowaną, docelową organizację ruchu pokazano na Rys. 3.1 i 3.2, Docelowa 
organizacja ruchu – cz. 1, 2” 
 
ZESTAWIENIE ZNAKÓW I EL. BRD DLA PROJ. DOCELOWEJ ORGANZIACJI RUCHU: 
 
Oznakowanie pionowe: 
 
LP Symbol znaku Status KM Wielkość Typ folii 

doblaskowej 
1 A-16 projektowany 17+508 średni II 
2 B-33 projektowany 17+319 średni II 
3 B-34 projektowany 17+319 średni II 
4 B-33 do usunięcia 17+282 - - 
5 B-33 projektowany 17+282 średni II 
6 D-6 projektowany 17+259 średni II 
7 D-6 projektowany 17+254 średni II 
8 C-13a/16a projektowany 17+252 mały I 
9 C-13/16 projektowany 17+252 mały I 
10 B-33 do usunięcia 17+232 - - 
11 B-25 do usunięcia 17+232 - - 
12 D-15 projektowany 17+222 średni II 
13 D-15 do usunięcia 17+212 - - 
14 A-16 projektowany 17+154 średni II 
15 B-25 projektowany 17+127 średni II 
16 A-16 projektowany 17+017 średni II 
17 B-27 projektowany 16+958 średni II 
18 C-13/16 projektowany 16+939 mały I 
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19 D-6 projektowany 16+939 średni II 
20 D-15 do usunięcia 16+936 - - 
21 C13/16 projektowany 16+932 mały I 
22 D-6 projektowany 16+933 średni II 
23 B-33 do usunięcia 16+889 - - 
24 D-15 projektowany 16+886 średni II 
25 B-33 projektowany 16+853 średni II 
26 B-33 do usunięcia 16+835 - - 
27 B-42 projektowany 16+835 średni II 
28 B-42 do usunięcia 16+835 - - 
29 A-16 projektowany 16+807 średni II 
30 B-33 projektowany 16+807 średni II 
31 A-17 do usunięcia 16+807 - - 
32 B-25 projektowany 16+650 średni II 
33 E-18a do usunięcia 16+270 - - 
34 E-17a do usunięcia 16+270 - - 
35 D-42 do usunięcia 16+270 - - 
36 E-18a projektowany 16+270 średni II 
37 E-17a projektowany 16+270 średni II 
38 D-43 projektowany 16+270 średni II 
39 D-42 projektowany 16+270 średni II 
40 A-16 projektowany 16+209 średni II 
41 B-33 projektowany 16+209 średni II 
42 D-1 projektowany 16+194 średni II 
43 T-6a projektowany 16+194 średni II 
44 D-1 do usunięcia 16+189 - - 
45 T-6a do usunięcia 16+189 - - 
46 C-9 projektowany 16+159 mini II 
47 U-5a projektowany 16+159 średni II 
48 D-6 projektowany 16+155 średni II 
49 C-13/16 projektowany 16+155 mały I 
50 D-6 projektowany 16+150 średni II 
51 C-13a/16a projektowany 16+148 mały I 
52 C-9 projektowany 16+150 mini II 
53 U-5a projektowany 16+150 średni II 
54 E-17a do usunięcia 16+099 - - 
55 E-18a do usunięcia 16+099 - - 
56 E-17a projektowany 16+099 średni II 
57 E-18a projektowany 16+099 średni II 
58 A-16 projektowany 16+089 średni II 
59 B-33 projektowany 16+089 średni II 
60 A-7 projektowany dr. wew. średni II 
61 D-6 projektowany dr. gminna średni II 
62 D-6 projektowany dr. gminna średni II 
63 A-7 do usunięcia dr. gminna - - 
64 B-20 projektowany dr. gminna średni II 
65 D-46 projektowany dr. wew. mały I 
66 D-47 projektowany dr. wew. mały I 
67 A-7 projektowany dr. wew. średni II 
68 D-46 projektowany dr. wew. mały I 
69 D-47 projektowany dr. wew. mały I 
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Oznakowanie poziome: 
 
LP Symbol 

znaku 
KM Technologia Długość Zużycie 

materiału 
Powierzchnia 

malowania 
1 P-1e 16+072 - 16+078 grubowarstwowa 6m 0,12 m2/mb 0,72 m2 
2 P-21a 16+078 - 16+097 grubowarstwowa 10m2 0,38 m2/m2 3,8 m2 
3 P-7b 16+078 - 16+097 grubowarstwowa 38m 0,24 m2/mb 9,12 m2 
4 P-1e 16+097 - 16+101 grubowarstwowa 2x5m 0,12 m2/mb 1,2 m2 
5 P-21a 16+101 - 16+112 grubowarstwowa 16m2 0,38 m2/m2 6,08 m2 
6 P-7b 16+101 - 16+112 grubowarstwowa 25m 0,24 m2/mb 6 m2 
7 P-1e 16+112 - 16+149 grubowarstwowa 2X37m 0,12 m2/mb 8,88 m2 
8 P-14 16+149 grubowarstwowa 4m 0,375 m2/mb 1,5 m2 
9 P-10 16+153 grubowarstwowa 2x4x4m 0,5 m2/mb 16 m2 

10 P-23/26 16+158 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
11 P-14 16+157 grubowarstwowa 4m 0,375 m2/mb 1,5 m2 
12 P-21a 16+160 - 16+173 grubowarstwowa 22m2 0,38 m2/m2 8,4 m2 
13 P-7b 16+160 - 16+173 grubowarstwowa 28m 0,24 m2/mb 6,7 m2 
14 P-1e 16+173 - 16+178 grubowarstwowa 2x5m 0,12 m2/mb 1,2 m2 
15 P-21a 16+178 - 16+199 grubowarstwowa 12m2 0,38 m2/m2 4,6 m2 
16 P-7b 16+178 - 16+199 grubowarstwowa 43m 0,24 m2/mb 10,3 m2 
17 P-23/26 16+184 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
18 P-7d 16+199 - 16+211 grubowarstwowa 12m 0,12 m2/mb 1,44 m2 
19 P-4 16+199 - 16+216 grubowarstwowa 17m 0,24 m2/mb 4,08 m2 
20 P-1e 16+216 - 16+221 grubowarstwowa 5m 0,12 m2/mb 0,6 m2 
21 P-4 16+221 - 16+226 grubowarstwowa 5m 0,24 m2/mb 1,2 m2 
22 P-7c 16+211 - 16+226 grubowarstwowa 15m 0,06 m2/mb 0,9 m2 
23 P-6 16+226 - 16+282 grubowarstwowa  56m 0,08 m2/mb 1,92 m2 
24 P-23/26 16+234 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
25 P-1a 16+282 - 16+602 grubowarstwowa 320m 0,04 m2/mb 12,8 m2 
26 P-23/26 16+284 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
27 P-23/26 16+334 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
28 P-23/26 16+384 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
29 P-7a 16+391 - 16+410 grubowarstwowa 19m 0,12 m2/mb 2,28 m2 
30 P-23/26 16+434 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
31 P-23/26 16+484 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
32 P-23/26 16+534 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
33 P-23/26 16+584 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
34 P-6 16+602 - 16+652 grubowarstwowa 50m 0,08 m2/mb 4 m2 
35 P-23/26 16+634 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
36 P-3a 16+652 - 16+691 grubowarstwowa 39m 0,20 m2/mb 7,8 m2 
37 P-23/26 16+684 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
38 P-1e 16+691 - 16+696 grubowarstwowa 5m 0,12 m2/mb 0,6 m2 
39 P-3a 16+696 - 16+835 grubowarstwowa 139m 0,20 m2/mb 27,8 m2 
40 P-4 16-835 – 16+841 grubowarstwowa 6m 0,24 m2/mb 1,44 m2 
41 P-23/26 16+734 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
42 P-23/26 16+784 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
43 P-23/26 16+834 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
44 P-7d 16+226 - 16+853 grubowarstwowa 627m 0,12 m2/mb 75,24 m2 
45 P-1e 16+841 - 16+846 grubowarstwowa 5m 0,12 m2/mb 0,6 m2 
46 P-7a 16+853 - 16+911 grubowarstwowa 58m 0,12 m2/mb 6,96 m2 
47 P-4 16+846 - 16+918 grubowarstwowa 72m 0,20 m2/mb 14,4 m2 
48 P-23/26 16+884 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
49 P-1e 16+918 - 16+927 grubowarstwowa 9m 0,12 m2/mb 1,08 m2 
50 P-4 16+928 - 16+934 grubowarstwowa 6m 0,24 m2/mb 1,44 m2 
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51 P-23/26 16+934 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
52 P-10 16+936 grubowarstwowa 4x7m 0,5 m2/mb 14 m2 
53 P-14 16+940 grubowarstwowa 3,5m 0,375 m2/mb 1,313 m2 
54 P-23/26 16+939 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
55 P-4 16+938 - 16+958 grubowarstwowa 20m 0,24 m2/mb 4,8 m2 
56 P-23/26 16+951 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
57 P-3a 16+958 - 17+028 grubowarstwowa 70m 0,20 m2/mb 14 m2 
58 P-23/26 17+001 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
59 P-1e 17+028 - 17+033 grubowarstwowa 5m 0,12 m2/mb 0,6 m2 
60 P-3a 17+033 - 17+091 grubowarstwowa 58m 0,20 m2/mb 11,6 m2 
61 P-23/26 17+051 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
62 P-1e 17+091 - 17+107 grubowarstwowa 16m 0,12 m2/mb 1,92 m2 
63 P-23/26 17+101 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
64 P-3a 17+107 - 17+127 grubowarstwowa 20m 0,20 m2/mb 4 m2 
65 P-6 17+127 - 17+234 grubowarstwowa 107m 0,08 m2/mb 8,56 m2 
66 P-23/26 17+151 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
67 P-4 17+234 - 17+254 grubowarstwowa 20m 0,24 m2/mb 4,8 m2 
68 P-14 17+252 grubowarstwowa 3,5m 0,375 m2/mb 1,313 m2 
69 P-7a 17+193 - 17+253 grubowarstwowa 60m 0,12 m2/mb 7,2 m2 
70 P-23/26 17+201 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
71 P-23/26 17+251 cienkowarstwowa 1szt. 1,349 m2 1,349 m2 
72 P-10 17+256 grubowarstwowa 4x7m 0,5 m2/mb 14 m2 
73 P-14 17+260 grubowarstwowa 3,5m 0,375 m2/mb 1,313 m2 
74 P-4 17+258 - 17+278 grubowarstwowa 20m 0,24 m2/mb 4,8 m2 
75 P-6 17+278 - 17+328 grubowarstwowa 50m 0,08 m2/mb 4 m2 
76 P-13 dr. wew. grubowarstwowa 6m 0,263 m2/mb 1,58 m2 
77 P-10 dr. gminna grubowarstwowa 4mx6 0,5 m2/mb 12 m2 
78 P-12 dr. gminna grubowarstwowa 10m 0,5 m2/mb 5 m2 
79 P-7b dr. gminna grubowarstwowa 25m 0,24 m2/mb 6 m2 
80 P-21a dr. gminna grubowarstwowa 18 m2 0,38 m2/m2 6,8 m2 
81 P-14 dr. gminna grubowarstwowa 3m 0,375 m2/mb 1,13 m2 
 
Elementy BRD: 
 
LP Symbol elementu Status KM długość 
1 U-18a do usunięcia 16+144 - 
2 U-12a projektowany 16+147 - 16+168 21m 
3 U-12a projektowany 16+140 - 16+150 10m 
4 U-12a projektowany 16+155 - 16+171 16m 
5 U-12a projektowany 16+193 - 16+394 201m 
6 U-12a projektowany 16+406 - 16+693 287m 
7 U-12a projektowany 16+700 - 16+842 142m 
8 U-12a projektowany 16+998 - 17+091 93m 
9 U-12a projektowany 17+098 - 17+266 168m 

10 U-1a projektowany 17+300 - 
11 U-1a do usunięcia 17+200 - 
12 U-1a do usunięcia 17+082 - 
13 U-1a do usunięcia 17+000 - 
14 U-1a do usunięcia 16+900 - 
15 U-1a do usunięcia 16+900 - 
16 U-1a do usunięcia 16+800 - 
17 U-1a projektowany 16+800 - 
18 U-1a do usunięcia 16+700 - 
19 U-1a projektowany 16+700 - 
20 U-1a projektowany 16+600 - 
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21 U-1a do usunięcia 16+497 - 
22 U-1a projektowany 16+500  
23 U-1a do usunięcia 16+397 - 
24 U-1a projektowany 16+400  
25 U-1a do usunięcia 16+297 - 
26 U-1a projektowany 16+300 - 
 
8.  Warunki widoczności 

 W związku z projektowanymi zmianami zagospodarowania pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej nr 414 sprawdzono widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania dla 
zjazdu w drogę wewnętrzną do obiektów sportowych oraz zjazdu w drogę wewnętrzną 
stanowiącą łącznik z ul. Strzelecką a także dla skrzyżowania DW 414 z ul. Zimnicką. W polu 
widoczności umieszczonym nad jezdnią na wysokości 1m, nie powinny znajdować się żadne 
przeszkody. Nie są przeszkodami w rozumieniu przepisów zawartych w [5] poruszające się 
pojazdy, piesi i inne osoby znajdujące się na drodze, pnie pojedynczych drzew i podpory 
znaków. 

W przypadku zjazdu w drogę wewnętrzną prowadzącą do obiektów sportowych 
sprawdzono czy w polu widoczności nie znajdują się stałe elementy zagospodarowania 
związane z projektowaną zatoką autobusową (np. wiata przystankowa). Wyznaczono pole 
widoczności dla punktu obserwacyjnego zlokalizowanego 3,0m od krawędzi jezdni DW 414. 
Odległość widoczności L2 dla drogi z pierwszeństwem klasy G zlokalizowanej na terenie 
zabudowy (poza obszarem zabudowanym, ograniczenie prędkości do 50km/h) i Vm=60km/h 
wynosi 90m. W wyznaczonym polu widoczności nie zlokalizowano żadnych przeszkód 
mogących ograniczać widoczność. 
Pole widoczności dla omawianego fragmentu pokazano na Rys. 4.1. 

W przypadku zjazdu w drogę wewnętrzną (łącznik) prowadzącą do ul. Strzeleckiej 
sprawdzono czy w polu widoczności nie znajdują się stałe elementy zagospodarowania. 
Wyznaczono pole widoczności dla punktu obserwacyjnego zlokalizowanego 3,0m od 
krawędzi ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) przebiegającej wzdłuż DW 414. 
Odległość widoczności L2 dla drogi z pierwszeństwem klasy G zlokalizowanej na terenie 
zabudowy (poza obszarem zabudowanym) i Vm=100km/h wynosi 180m. W wyznaczonym 
polu widoczności oprócz podpór i tarcz znaków, urządzeń brd - barierek U-12a  oraz  
pojedynczych słupów oświetleniowych, zlokalizowanych po zewnętrznej stronie 
projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, nie zlokalizowano żadnych przeszkód mogących 
ograniczać widoczność. 
Pole widoczności dla omawianego fragmentu pokazano na Rys. 4.2. 

W przypadku skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 414 z ul. Zimnicką sprawdzono czy 
w polu widoczności nie znajdują się stałe elementy zagospodarowania pasa drogowego. 
Wyznaczono pole widoczności dla punktu obserwacyjnego zlokalizowanego 3,0m od 
krawędzi jezdni DW 414. Odległość widoczności L2 dla drogi z pierwszeństwem klasy G 
zlokalizowanej na terenie zabudowy (na obszarze zabudowanym) i Vm=50km/h wynosi 70m. 
W wyznaczonym polu widoczności oprócz podpór i tarcz znaków nie zlokalizowano żadnych 
przeszkód mogących ograniczać widoczność. 
Pole widoczności dla omawianego fragmentu pokazano na Rys. 4.3. 
 W przypadku skrzyżowania DW 414 z ul. Zimnicką sprawdzono ponadto widoczność 
przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej. Wyznaczono pole 
widoczności dla punktu obserwacyjnego zlokalizowanego 10,0m od krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej nr 414. Odległość widoczności L1 dla drogi z pierwszeństwem klasy G 
zlokalizowanej na terenie zabudowy (na obszarze zabudowanym) i Vm=50km/h wynosi 
100m. W wyznaczonym polu widoczności w kierunku południowym zlokalizowane będą 
słupki oraz tarcze projektowanych i istniejących znaków, słupy dedykowanego oświetlenia 
przejścia dla pieszych, elementy BRD takie jak bariery U-12a, mogące ograniczać 
widoczność. W związku z powyższym oraz dużym natężeniem ruchu na drodze 
wojewódzkiej nr 414 w stosunku do ul. Zimnickiej oraz niekorzystnej geometrii całego układu 
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skrzyżowania,  zasadne wydaje się zastosowanie znaku B-20 na wlocie ul. Zimnickiej na DW 
414.  
Pole widoczności dla omawianego fragmentu pokazano na Rys. 4.4. 
 
9.  Warunki techniczne 

a. Wykonanie oznakowania 

Lokalizacja oznakowania winna zostać wybrana w terenie w sposób umożliwiający 
jego najlepszą widoczność , nie kolidować z istniejącymi wjazdami i ciągami pieszymi. 
Oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy wykonać zgodnie z 
załącznikami 1,2,3,4, do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn 03.07.2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. nr 220 z 
dn 23.12.2003 poz. 2181 , 
Warunki wykonania oznakowania pionowego: 

• należy zastosować oznakowanie z grupy wielkości (S) „średnie”. Dla oznakowania 
ścieżki rowerowej, chodnika i dróg wewnętrznych zastosować oznakowanie z grupy 
wielkości (M) „małe”. 

• tarcze znaków należy wykonać z blachy stalowej o krawędzi podwójnie giętej na 
całym obwodzie, 

• lico znaków winno być pokryte materiałem odblaskowym – folia typu 1 lub 2 (wg 
informacji w zestawieniu znaków), 

• oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstowej lub 
cienkowarstwowej,  

• całe istniejące oznakowanie pionowe, nie przewidziane do usunięcia, należy 
przewidzieć do wykonania jako nowe. 
  

Materiały do oznakowania cienkowarstwowego: 
 Materiałami do oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane 
warstwą grubości 0,3-0,8mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała 
stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w 
układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
 Podczas nakładania farb, do oznakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 
odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania cienkowarstwowego powinna 
określać aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
 
Materiały do oznakowania grubowarstwowego: 
 Materiałami używanymi do oznakowania grubowarstwowego są masy 
chemoutwardzalne, masy termoplastyczne lub materiały prefabrykowane. Właściwości 
fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych powinna określać aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom 
POD-97.  
 
b. Warunki techniczne prowadzenia robót 

Należy bezwarunkowo i każdorazowo umożliwić przejazd pojazdów uprzywilejowanych,  
służb miejskich i komunalnych na każdym etapie prowadzenia robót. W razie potrzeby 
wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac dla umożliwienia podjęcia czynności celem 
jego dostępu dla w/w służb. 

Osoby ręcznie sterujące ruchem powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie i 
uprawnienia do kierowania ruchem.   

Prowadzone prace nie mogą utrudniać ruchu komunikacji zbiorowej i wpływać na 
ewentualne opóźnienia w rozkładzie jazdy. 
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10. Utrudnienia i zagrożenia w ruchu 

Podczas realizacji prac związanych z projektowaną zmianą docelowej organizacji ruchu 
należy przewidzieć utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 414 i drogami 
krzyżującymi się z nią, podczas wykonywania oznakowania poziomego (ograniczenia w 
ruchu, ręczne sterowanie, miejscowe objazdy). Projektowane znaki pionowe zostaną 
zlokalizowane poza jezdnią w związku z czym ich wykonanie nie powinno w znacznym 
stopniu wpływać na odbywający się tam ruch. 
 
12. Termin wprowadzenia zmian w docelowej organizacji ruchu 

Po realizacji robót związanych z budową ścieżki rowerowej i chodnika, tj. II-III kwartał 
2021 roku. 

 
 
 

 
   Opracował  

      mgr inż. Marek Białas 


