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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU   
Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie docelowej organizacji po przebudowie drogi gminnej

 ul. Zielonej  w miejscowości Prószków.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga gminna ulica Zielona

-droga dojazdowa do posesji mieszkalnych – nawierzchnia bitumiczna. Ruch samochodowy jak i pieszy 

określony jako niewielki – lokalny. Droga włącza się do drogi wojewódzkiej nr 429. Na drodze występuje istn. 

oznakowanie pionowe zgodne z planem zagospodarowania. Oznakowania poziomego brak

Droga wojewódzka nr 429 – droga relacji DK45 z m. Wawelno. Natężenie ruchu ok 3570 na dobę . Ruch 

pieszych odbywa się istn. chodnikiem biegnącym po stronie nieparzystych posesji

Opis stanu projektowanego.

          W związku z planowanym przebudową drogi gminnej zmianie ulegnie oznakowanie pionowe jezdni. 

Na drodze wojewódzkiej należy wymienić na nowe  istn. oznakowanie  D-1(droga z pierwszeństwem) natomiast

na  drodze  gminnej  ulicy  Zielonej  znak  B-20 (STOP).  Dodatkowo zaprojektowano chodnik  który  powiązany

będzie docelowo z istniejącym chodnikiem biegnącym wzdłuż DW. W związku z budową chodnika w obrębie

skrzyżowania ul. Zielonej oraz drogą wojewódzką zgodnie z planem zaprojektowano  przejście dla pieszych

z  oznakowaniem pionowym D-6.  Projektowane przejście  na  drodze  wojewódzkiej  zostanie  doświetlone

poprzez projektowaną lampę oświetleniową zawieszoną na istniejącym słupie zlokalizowanym przy posesji

nr 15.  Dodatkowo przejście należy doświetlić  lampą solarna dedykowana  dla oświetleń przejść dla

pieszych  montowaną  na  wysięgniku.  Przy  przejściach  dla  pieszych  należy  wykonać  nawierzchnię  z  płyt

integracyjnych o szerokości  0.50m i  odległości  od krawędzi  0.5m  Szczegóły oznakowania  pionowego oraz

poziomego pokazano na rysunku w skali 1:500.   

Wymogi dla oznakowania 

1. Grupa wielkości znaków  - średnie

2. Słupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kołowym lub eliptycznym o średnicy min 60,0mm, malowane 

farbą poliwinylową w kolorze jasnoszarym.

3.
4. Słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały

5. Znaki należy umocować na wysokości  min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie zabudowanym, 

mierząc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w odległości od 0,50 m do 2,0m  

od krawędzi jezdni drogi. Wysokość i odległość znaku powinna być dostosowana do konkretnego miejsca na 

drodze.

6. Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o  profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do słupków w 

sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.

7. Elementy mocujące z materiałów ocynkowanych

8. Lica tarcz znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny być 

wykonane w foli odblaskowej typu 2.  B-20,  wykonać należy z folii odblaskowej typu 1.

8. Wszystkie materiały użyte do oznakowania muszą spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

9. Wszystkie znaki do wymiany na nowe

10. Oznakowanie poziome wykonać farbami drogowymi w technologi cienkowarstwowej

11. Termin wprowadzenia oznakowania maj 2020 r

Opracował :  
mgr inż. Tomasz Sokulski  
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