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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU   
   Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie docelowej organizacji po przebudowie drogi powiatowej nr 

1522  O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Goszczowice

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Odcinek 1

Droga objęta opracowaniem  zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie  Tułowice. Jest to droga gminna  
klasy L.  Początek opracowania  km 0+000.00 rozpoczyna się od istniejącego chodnika (obręb remizy 
strażackiej ) koniec opracowania zlokalizowany jest na granicy z przejazdem kolejowym. Szerokość jezdni 
istniejącej bitumicznej 5.0m (docelowo 5.50m) Jezdnia w  km 0+010 do km 0+025.00 chwili obecnej ze względu 
na brak skrajni spowodowanej istniejącym budynkiem odcinkowo zwęża się do 4,0m. Drogi podporządkowane 
należą do dróg publicznych gminy Tułowice

Odcinek 2
Początek opracowania  km 0+000.00 rozpoczyna się w obrębie cmentarza koniec opracowania zlokalizowany 
posesji nr 12. Szerokość jezdni istniejącej bitumicznej 5.0m  Ruch pieszych odbywa się poboczem drogi. 

Opis stanu projektowanego.

Odcinek 1 –  od remizy strażackiej do torów kolejowych

W związku z planowaną przebudową drogi zmianie ulegnie oznakowanie pionowe jezdni.   Na drodze 

powiatowej zaprojektowany jednostronny chodnik szer.2.0m. W ramach chodnika zaprojektowano przejście dla 

pieszych szer.4.0m z oznakowaniem pionowym D6. Projektowane przejście zostanie oświetlone zestawem dwóch 

lamp które w ramach zadania zostanie zaprojektowane. W miejscu braku skrajni drogi zaprojektowano jezdnię o  

szerokości 3.50m ograniczonej od strony przeszkody krawężnikiem bet wyniesionym +3cm. Pozostała część 

pobocza do granicy działki zostanie wykonana o nawierzchni z kostki kamiennej. Przed planowanym 

zawężeniem należy ustawić znaki D-5 z drugiej strony znaki B-31. Pozostałe elementy oznakowania pionowego 

pozostają bez zmian. Znaki kolidujące z chodnikiem należy przestawić poza jej przebieg.

Odcinek 2 – odcinek od Cmentarza do posesji nr 12

Na odcinku nr 2 zaprojektowano jednostronny chodnik szer.2.00 zgodnie z planem. W obrębie cmentarza 

zaprojektowano miejsca postojowe wzdłuż jezdni o wymiarach 2.50x6.0m. W ramach zadania zaprojektowano 

trzy przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym D6. Przejścia dla pieszych oświetlone zostaną z słupów 

istniejących które wyposażone zostaną w dodatkowe oprawy dedykowane dla przejść dla pieszych. Lokalizacja 

przejść dla pieszych zgodnie z planem.  W obrębie posesji nr 12 należy wykonać lustro skierowane w lewą 

stroną mające na celu poprawę widoczności pojazdów od strony Łambinowic.   Pozostałe elementy oznakowania  

pionowego pozostają bez zmian. Znaki kolidujące z chodnikiem należy przestawić poza jej przebieg.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące oznakowania pokazano na planszy oznakowania

Wymogi dla oznakowania 

1. Grupa wielkości znaków  - średnie 

2. Słupki z rur stalowych o średnicy min 70,0mm 

3. Słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały

4. 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.

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

sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.

6. Elementy mocujące z materiałów ocynkowanych



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

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

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

9. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych wykonać grubowarstwowowo

10. Termin wprowadzenia oznakowania grudzień 2020 r

Opracował :  
mgr inż. Tomasz Sokulski  
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