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OPIS TECHNICZNY

do  projektu zmiany docelowej organizacji ruchu 

1. Podstawa opracowania

Jako podstawę opracowania przyjęto:

- Zlecenie od Zamawiającego
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania
- 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

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  zmiany  docelowej
organizacji  ruchu  na  odcinku  drogi  powiatowej  nr  1206  O  w  kilometrażu
6+512.20 w m Górka Prudnicka do 9+492.00 w m. Pogórze

3. Istniejąca organizacja ruchu

W stanie istniejącym ruch pojazdów określa organizacja ruchu w postaci
oznakowania pionowego i poziomego pokazanego na załączonym rysunku.

4. Sposób rozwiązania docelowej organizacji ruchu

Docelowa organizacja ruchu wprowadzona będzie w związku  ze zmianami
w zagospodarowaniu terenu w postaci  przebudowy przedmiotowego odcinka
drogi wraz z budową nowych chodników i przejść dla pieszych. W związku z
powyższym wprowadza się nowe oznakowanie pionowe oraz poziome. Sposób
rozwiązania docelowej organizacji ruchu pokazano na załączonym rysunku.

4.1 Oznakowanie pionowe

Na  całym  odcinku  wprowadza  się  nowe  oznakowanie  pionowe  tj.
oznakowanie  nowo  projektowane  oraz  istniejące  podlegające  wymianie  na
nowe  w  zakresie  tablic  i  słupków.  Dodatkowo  wprowadza  się  znaki  F-5
informujące o ograniczeniu w tonażu na moście w m. Frącki. Znaki F-5 ustawić
na  skrzyżowaniu  ulic  Nyska  –  Świerczewskiego  w  Białej,  skrzyżowaniu
Świerczewskiego – Szynowice w Białej, na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr
1206 O z drogą na Otoki w m. Ligota Bialska oraz przy skrzyżowaniu drogi
powiatowej 1206 O z drogą wojewódzka w m. Pogórze. Lokalizację znaków F-
5  pokazano  na  załącznikach  mapowych.  Tablice  znaków  pionowych  typu
średniego z folią II generacji, słupki średnicy nie mniejszej niż 70 mm. Lica
znaków  drogowych  powinny  spełniać  wymagania  fotometryczne  i
kolorymetryczne  w  zakresie  odblaskowości  i  barwy.  Materiał  znaków



drogowych,  ich  lokalizacje  oraz  sposób  montażu  przeprowadzić  zgodnie  z
wymogami  „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”

Zdemontowane istniejące oznakowanie pionowe przekazać Zarządcy Drogi.

4.2 Oznakowanie poziome

    W  ramach  przedmiotowego  opracowania  przewidziano  odtworzenie
oznakowania poziomego w końcowym odcinku drogi tj.  linii P-3, P-4 i P-12
przed włączeniem w drogę wojewódzką. Ponad to wprowadzono oznakowanie
nowych  lokalizacji  miejsc  zatrzymywania  się  pojazdów  autobusowych  na
przystankach w postaci linii P-17 oraz linii P-10 na przejściach dla pieszych. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

– dobrą widocznością w ciągu całej doby,
– wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w  warunkach  dużej 
  wilgotności,  np.  podczas opadów  deszczu,
– zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w  całym  okresie 
   użytkowania,
– odpowiednią  szorstkością  zbliżoną  do  szorstkości nawierzchni, na której są
   umieszczone,
– odpowiednim  okresem  trwałości,
– odpornością na ścieranie i zabrudzenie,
– szybką  metodą  aplikacji,  uwzględniającą  również wymogi  ekologiczne.

   Do   oznakowania   poziomego   można   stosować   tylko  materiały
atestowane. W przedmiotowym opracowaniu przyjęto wykonanie oznakowania
poziomego z materiałów grubowarstwowych chemoutwardzalnych o grubości
powyżej 1.5 mm jako pełne. Nie dopuszcza się wykonania oznakowania jako
nakrapiane.

5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

a) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 30 listopad 2017

Opracował:
mgr inż. Arkadiusz Żurakowski

          


