
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu docelowej organizacji ruchu w ramach opracowania 

dokumentacji projektowej pt: 

 

 „Remontu obiektu mostowego remontu obiektu 

mostowego o JNI 01011358 nad kanałem ulgi rzeki 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Jako podstawę opracowania przyjęto: 

- Umowę z Inwestorem, 

- rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia   

14 maja 1999 r.), 

- szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania  

na drogach Dz.U. nr. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.  

- Dz.U.03.177.1729 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 września 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

W zakres opracowania wchodzi projekt docelowej organizacji ruchu, która 

zostanie wprowadzona po wykonaniu prac remontowych obiektu mostowego o 

remontu obiektu mostowego o JNI 01011358 nad kanałem ulgi rzeki Osobłoga w m. 

Kierpień. Opracowanie ma na celu dostosowanie organizacji ruchu do parametrów 

obiektu mostowego. 

 

3. ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU 

 

W chwili obecnej przedmiotowy most wyłączony jest z ruchu kołowego. Po 

moście poruszają się jedynie piesi. W obrębie mostu występują znaki pionowe: B-1, 

B- 21, B-22 oraz zapora drogowa U- 20a. Ponadto Zarządca drogi wyznaczył objazd 

oznakowując go tablicami F-8 i F-9. Pozostałe znaki drogowe na terenie 

miejscowości to istniejąca stała organizacja ruchu, która funkcjonowała 

prawdopodobnie jeszcze przed wyłączenie obiektu mostowego z ruchu.Oznakowanie 

poziome nie występuje. 

 

 



 

 

4. OPIS INWESTYCJI 

Obiektu w chwili obecnej jest złym stanie technicznym i nie nadaje się do 

użytkowania. Remont przedmiotowego obiektu jest niezbędny ze względów 

komunikacyjnych w miejscowości Kierpień.    

Metoda wzmocnienia polega na zastosowaniu dodatkowego rusztu stalowego 

wstawionego pomiędzy istniejące dźwigary. Ruszt zostanie oparty na istniejących 

przyczółkach i podporach w sposób podobny jak istniejące dźwigary W rezultacie 

uzyskuje się zmianę schematu pracy całego układy dla poszczególnych obciążeń 

użytkowych. Obciążenia stałe (ciężar konstrukcji i wyposażenie) nadal będzie 

przenosić dźwigar zespolony ale obciążenie użytkowe (pojazd i tłum pieszych) 

będzie przenosić nowo powstały ruszt. Ze względu na wiek konstrukcji wszystkie 

połączenia projektuje się jako śrubowe. 

 Celem prac remontowych jest dopuszczenie do ruchu po obiekcie pojazdów o 

rzeczywistej masie całkowitej do 3,5 t z prędkością maksymalną 30 km/h. 

 

Parametry techniczne  

Most drogowy o JNI 01011358 nad kanałem ulgi rzeki Osobłoga w m. Kierpie ń: 

• Droga powiatowa - klasy Z, 

• Teren zabudowany, 

• Układ jezdny: 1 pas + 2 x opaski, 

• Szerokość jezdni: 3,24m, 

• Ograniczenie prędkości: 30km/h, 

• Opaski obustronne   o szer. 0,4 m 

 

5. ORGANIZACJA RUCHU 

 

5.1 Oznakowanie poziome. 

Nie projektuje się 

 

 



 

 

Oznakowanie pionowe. 

W ramach dokumentacji projektowej przewidziano ustawienie w obrębie mostu 

oraz pasa drogi powiatowej nowego oznakowania pionowego oraz likwidację części 

oznakowania istniejącego. Na rysunkach organizacji ruchu oznaczono zarówno znaki 

nowoprojektowane (prj), istniejące (istn), tymczasowe (tymcz.), jak i likwidowane 

(lik.). Wszystkie pokazane na rysunku organizacji ruchu nowoprojektowane pionowe 

znaki drogowe należy ustawić jako fabrycznie nowe.  

 

W obrębie remontowanego mostu zaprojektowano następujące nowe pionowe znaki 

drogowe: 

 

• 100 m przed i za obiektem po dwóch stronach cieku – znak F-6 (uprzedzenie 

o zakazie lub niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem). 

• Bezpośrednio przed obiektem od strony m. Rzepcze: 

− A- 30 (inne niebezpieczeństwo) z tabliczką T-0 z napisem „PIESI”, 

− B-31 (pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka), 

− B-33 (ograniczenie prędkości). 

• Bezpośrednio przed obiektem od strony m. Błażejowice: 

− A- 30 (inne niebezpieczeństwo) z tabliczką T-0 z napisem „PIESI”, 

− D-5 (pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi), 

− B-33 (ograniczenie prędkości). 

• Bezpośrednio na obiekcie mostowym od strony m. Rzepcze zamontowano 

stalową bramownicę ograniczającą skrajnię pionową i poziomą z 

następującym oznakowaniem (szczegóły na rys. OR-5): 

− U-9a, U-9b, U-9c (urządzenie do oznaczania obiektów znajdujących się w 

skrajni drogi), 

− B-15 (zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2,5 m), 

− B-16 (zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 2,9 m), 

− B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t). 

 

• Bezpośrednio na obiekcie mostowym od strony m. Błażejowice przewidziano 

montaż stalowej bramownicy ograniczającej skrajnię pionową i poziomą z 

następującym oznakowaniem (szczegóły na rys. OR-5): 



 

 

− U-9a, U-9b, U-9c (urządzenie do oznaczania obiektów znajdujących się w 

skrajni drogi), 

− B-15 (zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2,5 m), 

− B-16 (zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 2,9 m), 

− B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t). 

W uzgodnieniu z Zamawiającym dla nowoprojektowanych bramownic przyjęto 

zapas skrajni drogowej poziomej o wartości 0,20 m z każdej strony i pionowej o 

wartości 0,25 m od górnego rygla. W treści znaków B-15 i B-16 wpisano wartości 

zaniżone tj. dla B-15: 2,5 m i dla B-16: 2,9 m. Celem tego zabiegu jest ograniczenie 

ruchu kołowego po obiekcie mostowym do pojazdów o DMR 3,5 t oraz karetek 

pogotowia. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać jako znaki średnie grupa „S”. Oznacza to, iż: 

- znaki ostrzegawcze – kategoria A powinny mie ć długo ść boku równ ą 900 mm, 

- znaki zakazu - kategoria B powinny mie ć średnic ę 800 mm, 

- znaki nakazu - kategoria C powinny mie ć średnic ę 800 mm, 

- znaki informacyjne – kategoria D powinny mie ć długo ść podstawy równ ą 600 mm  

i wysoko ść równ ą 600+150×n (n = 0, 1, 2). 

Folie odblaskowe, których zostaną wykonane znaki pionowe powinny być foliami 

typu 2. 

Projektowane oznakowanie poziome powinno charakteryzować się : 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby: 

 WSP. Luminacji β (widoczno ść w dzień) – 0.30, 

- wysokim współczynnikiem odblaskowości: 

 Powierzchniowy współczynnik  odblasku RL  [mcd/lx/m 2]  

(widzialno ść w nocy) – 100,  

- zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie 

użytkowania, 

- odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni: 

 Wskaźnik szorstko ści [SRT] – 45, 

- odpowiednim okresem trwałości: 

 farba chemoutwardzalna do natrysku gr. 0,3 – 0,8 m m; trwało ść min. 3 lata, 

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie: 

 trwało ść (wg skali LC PC) – 6,  

- szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne, 



 

 

Projektowane oznakowanie drogowe ma być zgodne ze „Szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych”. 

Odległość znaków pionowych od krawędzi jezdni -  0,50-2,00 m 

Wysokość umieszczania znaków : 2,20 m 

Ponadto: 

− tarcza znaku profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr.1,5–2mm 

− lico znaku- folia odblaskowa II generacji pokryta farbą sitodrukową, 

− zamocowanie – uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik 

przymocowany do tarczy znaku, 

− wielkość tablic znaku – średnie,  

− obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy słupka 

− słupek prosty lub profilowany z wysięgnikiem, ocynkowany o śr. 60 mm (u dołu z 

przyspawanymi tzw. ”wąsami kotwiącymi”, u góry zaślepiony), 

Znaki, sygnały oraz urządzenia zabezpieczające go winny być dobrze 

widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz winny być utrzymane w należytym 

stanie przez okres trwania robót. Konstrukcja stojaków i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu powinna gwarantować ich stabilność. 

 

6. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA I WYPOSA ŻENIA 

Znaki pionowe nowoprojektowane: 

Lp Sygnatura  Ilość 
[szt.] 

(P) projektowane/  
(I) istniej ące/  

(L) likwidowane 
1 F-6 4 P 
2 A-30/T-0 2 P 
3 B-31 1 P 
4 B-33 2 P 
5 D-5 1 P 
6 B-15 2 P 
7 B-16 2 P 
8 B-18 2 P 
9 U-9a 2 P 

10 U-9b 2 P 
11 U-9c 2 P 

 
 SUMA 22  



 

 

 

Znaki pionowe likwidowane: 

Lp Sygnatura  Ilość 
[szt.] 

(P) projektowane/  
(I) istniej ące/  

(L) likwidowane 
1 F-9 4 L 
2 B-21 2 L 
3 B-22 2 L 
4 U-20a 2 L 
5 B-1 2 L 
6 T-5 1 L 
7 F-8 1 L 
 
 SUMA 14  

 

 

7. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 
Przewidziany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu – po zakończeniu 

prac budowlanych tj. do 31 grudnia  2015 r. 

 

 

 

Wrocław, maj 2014  r.                       

                         Sporządził: 

dr inż. Arkadiusz Dróżdż 


