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OPIS TECHNICZNY 

projektu organizacji ruchu do projektu:  
„Budowa ulic w Złotnikach – III ETAP: Kochanowskiego, Reja, Prusa,  

Słowackiego, Pawłowicka gmina Suchy Las” 
 

1. Podstawa opracowania  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

Dz.U.Nr 43 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz. U. Nr 177, poz. 1729  

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów na drogowych, 

Dz. U. Nr 170 poz. 1393, 

• 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 warunki ich umieszczania na drogach 

Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana Dz. U. nr 67, poz. 413 

z 2008 r. 

• Załącznik nr 1 do 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 warunki ich 

umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana Dz. U. nr 67, 

poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach, 

• Załącznik nr 2 do 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 warunki ich 

umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana Dz. U. nr 67, 

poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 

poziomych i warunki ich umieszczania na drogach, 

• Załącznik nr 3 do 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 warunki ich 
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umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana Dz. U. nr 67, 

poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych, 

• Załącznik nr 4 do 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 warunki ich 

umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana Dz. U. nr 67, 

poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 

• Wizja lokalna 

 

2. Przedmiot i cel opracowania   

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy organizacji ruchu 

dla projektowanych ulic: 

• ul. Pawłowicka; droga gminna klasy L, nr G319152P 

• ul. Kochanowskiego; droga gminna klasy D, nr G319133P 

• ul. Słowackiego; droga gminna klasy D, nr G319251P 

• ul. Słowackiego - sięgacz; droga gminna, nr G319251P 

• ul. Prusa; droga gminna klasy D, nr G319253P 

• ul. Prusa - sięgacz; droga gminna, nr G319253P 

• ul. Reja; droga gminna klasy D, nr G319162P 

Celem projektowanej budowy i organizacji ruchu jest polepszenie warunków 

bezpieczeństwa użytkownikom drogi poprzez budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, 

oraz w przypadku ul. Prusa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W ramach 

inwestycji przewiduje się realizację ścieżki rowerowej na ul. Prusa i Kochanowskiego oraz 

chodników na ul. Słowackiego i Reja. Na ul. Prusa chodnik przewidywany jest w kolejnym 

etapie realizacji inwestycji po zabezpieczeniu przez Inwestora terenu przeznaczonego na 

chodnik. Projekt przewiduje również budowę zjazdów na działki sąsiednie, a także 

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Projektowane rozwiązania przedstawiono na aktualnej mapie do celów 

projektowych. 

 

3. Stan istniej ący  

 

Inwestycja usytuowana jest w województwie wielkopolskim, na terenie Powiatu 

Poznańskiego, gmina Suchy Las. Projektowane ulice znajdują się w terenie 

przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną. Ulice Pawłowicka 
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i Kochanowskiego posiadają jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Ulice pozbawione są 

odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Nie mają także chodników. 

Ul. Słowackiego, Prusa i Reja posiadają nawierzchnie gruntową umocnioną żużlem 

i kruszywem. 

Na ul. Pawłowickiej zlokalizowany jest przejazd kolejowy. 

Na terenie inwestycji występuje uzbrojenie terenu w postaci podziemnych 

i napowietrznych sieci elektroenergetycznych (na słupach linii napowietrznej 

zamontowane są oprawy oświetleniowe) oraz teletechnicznych. Występują również 

wociągi, kanalizacja sanitarna, gazociąg. 

 

4. Stan projektowany:  

Zaprojektowano ulice o parametrach drogi klasy L i D. 

Drogi na całej długości projektuje się jako jednojezdniowe, dwupasowe 

o szerokości 5,5m dla dróg klasy L oraz 5,0m dla dróg klasy D. Na łukach tego 

wymagających wprowadzono poszerzenia jezdni o wielkość zgodną z wymogami 

opisanymi w warunkach technicznych.  

Wzdłuż ul. Pawłowickiej i Kochanowskiego zaprojektowano ścieżkę rowerową 

o szerokości 2,5m, na której zgodnie z przepisami o ruchu drogowym dopuszczono ruch 

pieszych (Art. 11, ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Ścieżka rowerowa zostanie 

docelowo zamieniona w chodnik po wybudowaniu drogi rowerowej i samodzielnego ciągu 

pieszego wzdłuż torów kolejowych (aktualnie procedowana jest zmiana Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego). 

Wzdłuż ul. Słowackiego i Reja zaprojektowano chodnik o szer. 2,0m. Do czasu 

wybudowania chodnika na ul. Prusa piesi będą poruszać się po jezdni. Ulice projektuje się 

w strefie zamieszkania. 

 
5. Organizacja ruchu  

5.1 Założenia ogólne 

Projektuje się przesunięcie tablicy D-42 „obszar zabudowany” przed skrzyżowanie 

z ul. Kochanowskiego. Razem z tablicą D-40 zostanie przeniesione znak B-33 

„ograniczenie prędkości do 40km/h”. Skrzyżowania projektuje się jako równorzędne. 

Skrzyżowania ulic Reja, Słowackiego z ulicą Kochanowskiego wykonać jako wyniesione 

na 10cm o ograniczonej prędkości przejazdu do 30km/h. Zaprojektowano również dwa 

progi zwalniające U-16b na ul. Kochanowskiego w km 0+300,00 i 1+057,00. Przy 

skrzyżowaniach i progach zwalniających zachować ściek przykrawężnikowy do 

poprawnego odwodnienia nawierzchni. Progi i wyniesione skrzyżowania wykonać  

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bez fazy w kolorze czerwonym.  
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Na wszystkich ulicach przewidziano wykonanie oznakowania pionowego.  

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  

• Załącznik nr 1: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach. 

• Załącznik nr 2: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 

poziomych i warunki ich umieszczania na drogach. 

• Załącznik nr 3: Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych   

i warunki ich umieszczania na drogach. 

• Załącznik nr 4: Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego  i warunki ich umieszczania na drogach. 

Sposób rozmieszczenia znaków pionowych oraz poziomych w sposób graficzny 

przedstawiono na załączonych rysunkach. 

Na planie sytuacyjnym przedstawiono:   

• oznakowanie poziome  

• znaki pionowe 

 

5.2 Oznakowanie poziome : 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów do oznakowania poziomego  

wg kryterium bezpieczeństwa ruchu:  

• właściwości  odblaskowe,  

• wysoka  trwałość  

• dobra widzialność w  dzień i w porze nocnej.  

Oznakowanie poziome przewiduje się wykonać w technologii cienkowarstwowej. 

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące oznakowania poziomego - wg załącznika 

nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. 

W projekcie zastosowano następujące znaki poziome: 

P-7a, P-10, P-11, P-14, P-23, P-25 

5.3 Oznakowanie pionowe:  

• znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające 

(A, B, C, D, E, G) 

• tabliczki do znaków drogowych (T) 
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Podstawowe wymagania dotyczące znaków pionowych wg kryterium bezpieczeństwa  

ruchu: 

 

• znaki pionowe  powtarzalne, z grupy wielkości - „małe”.  

• lica naniesione na tarcze znaków z folii odblaskowej typu 1. 

• materiały do oznakowania pionowego  powinny posiadać Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego 

wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM  

producentowi  pionowego oznakowania drogowego. 

 

5.4 Urządzenia bezpiecze ństwa: 

Na ul. Kochanowskiego, w rejonie przepustu należy zastosować balustradę U-11a 

o dł. 10m. Lokalizację pokazano na planie sytuacyjnym. 

 

6. Wnioski i uwagi ko ńcowe 

Uzasadnienie wprowadzenia docelowej organizacji ruc hu: 

Powodem wprowadzenia organizacji ruchu jest budowa ulic na terenie gminy 

Suchy Las. 

Celem projektowanej organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu poprzez 

jego uregulowanie za pomocą nowego oznakowania oraz stworzenie bezpiecznych 

ciągów rowerowych i pieszych. 

 

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu przewiduje się na wrzesień - październik 

2017 roku.  

O szczegółowym terminie zadecyduje Inwestor. Zgodnie z Rozporządzeniem 

poinformuje o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 
 

  Opracował 
 
 
  Marcin Żok 


