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1. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowi:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
Warunki  ich  umieszczania  na  drogach  Dz.  U.  2003   Nr  220  –  poz.  2181
z dnia 23 grudnia 2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzeniem  –  Dz.  U. 
z 2003r. Nr 177, poz. 1729. 
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania

2. Cel opracowania
Celem  opracowania  jest  aktualizacja  oznakowania  pionowego  drogi  powiatowej

Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski oraz dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów.
Zakres  opracowania  stanowi  lokalizacja  pionowego  oznakowania,  które  ma  podnieść  poziom

bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Charakterystyka drogi i stanu istniejącego
Przedmiotowa droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 5,0m

do 5,5m. W ciągu drogi powiatowej występują skrzyżowania z drogami powiatowymi oraz włączenia do dróg
gminnych.  W  chwili  obecnej  droga  jest  ograniczona  obustronnie  poboczami  gruntowymi  i  rowami
odwadniającymi.   Opracowany  odcinek  w  większości  przebiega  w  obszarze  zabudowanym,  na  którym
obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, nałożone znakiem B-33, umieszczonym pod znakiem D-42.
Pozostałe znaki  pionowe zostały  pokazane na planie  sytuacyjnym. Oznakowanie poziome nie występuje
Ruch samochodów można zaliczyć do ruchu średniego.

4.    Stan projektowany
4.1. Oznakowanie pionowe

W m. Magnuszowice po lewej stronie drogi powiatowej zostanie wybudowany chodnik o szerokości
2,0m wraz z kanalizacją deszczową. Po prawej stronie zostaną utwardzone pobocza. 

W związku z budową chodnika i oddzieleniem ruchu pieszego od ruchu samochodowego projekt
przewiduje  usunięcie  znaków B-33,  ograniczenia  prędkości  obowiązującego na  obszarze  zabudowanym.
Zaprojektowano również znaki A-17 w rejonie placu zabaw oraz uzupełniono oznakowanie łuków znakami
A-3.  Droga  wewnętrzna  została  oznakowana  znakami  D-46,D-47  oraz  znakiem  A-7  na  włączeniu.  Drogi
serwisowe prowadzące do autostrady zostały oznakowane znakami A-7. Skrzyżowanie dróg powiatowych
Nr 1508 O,  1507 O i  1509 O zostały  oznakowane znakami D-1  wraz ze  znakami T-6 przedstawiającymi
przebieg drogi na skrzyżowaniu oraz znakami A-7 ze znakami T-6. 

W związku z otworzeniem dla ruchu drogi powiatowej Nr 1184 O zachodzi konieczność zmiany treści
znaku F-6. Znak B-1 zostanie zastąpiony znakiem B-5 15 ton, zgodnie z zakazem obowiązującym w ciągu
drogi powiatowej Nr 1184 O od m. Gracze do m. Rogi. 

5. Uwagi końcowe
Projektowane  znaki  powinny  być  zgodne  z  „Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  Warunki  ich  umieszczania
na drogach Dz. U. 2003  Nr 220 – poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. „

Znaki  należy ustawić zgodnie z opracowaniem graficznym z zachowaniem skrajni  drogowej (tam
gdzie jest to możliwe).

Planowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona do końca 2016 roku. 
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