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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Wstęp 

1.1 Temat 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 429 w km 2+852,00 (km lokalny 0+000,00) do końca 

opracowania wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej do bramy głównej jednostki wojskowej 

km 4+850,45 (km lokalny 1+998,45) w m. Polska Nowa Wieś” 

 

1.2 Podstawa opracowania 

 Inwestor – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  

 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020r. poz. 110) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) 

 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 warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2311) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1415). 

 

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1756 O w m. Polska Nowa Wieś. 

 

1.4 Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęto drogę powiatową nr 1756 O na odcinku od skrzyżowania 

z DW 429 km 2+852,00 (km lokalny 0+000,00) do km 4+659,58 (km lokalny 1+807,58) oraz 

drogę gminną w km 0+000,00 ÷ 0+220,80. 

 

1.5 Cel opracowania 

Celem opracowania jest dostosowanie geometrii i nośności drogi do przejazdu pojazdów 

wojskowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego. 

 

2. Stanu istniejący i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu  

2.1 Stan istniejący 

Droga powiatowa nr 1756 O znajduje się w granicach administracyjnych województwa 

opolskiego – powiat opolski – gmina Komprachcice – Polska Nowa Wieś. 
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W ciągu drogi zlokalizowane są dwa przepusty Ø600 w km 0+355 i w km 0+991. Obecnie 

droga powiatowa nr 1756 O jest drogą publiczną klasy „L”, po rozbudowie droga zostanie 

przekwalifikowana do klasy „Z”, a odcinek drogi gminnej wewnętrznej Gminy Komprachcice 

zostanie zaliczony do kategorii drogi publicznej jako droga powiatowa klasy „Z”. 

W stanie istniejącym droga na odcinku od 0+000 do km 0+161 posiada przekrój półuliczny 

o jezdni asfaltobetonowej o szerokości 5,50m i chodnika szerokości 2,00m. Od km 0+161 do 

końca projektowanego opracowania w km 1+998,45 posiada przekrój drogowy. Szerokość 

jezdni odcinka drogi powiatowej wynosi od 4,70m do 5,00m a drogi wewnętrznej od 4,25 do 

4,80m.  

Teren przyległy do drogi stanowią zabudowa jednorodzinna, pola, łąki i lasy.  

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do przyległych rowów drogowych 

i kanalizacji deszczowej. 

Droga powiatowa nr 1756 O krzyżuje się z drogami gminnymi wewnętrznymi oraz 

z bocznicą kolejową w km 1+764,70. 

 

Droga wojewódzka nr 429 – ul. Lipowa w m. Polska Nowa Wieś posiada przekrój uliczny 

o następujących parametrach: 

 jezdnia o zmiennej szerokości 6,00÷7,00m, 

 obustronne chodniki szerokości 2,20÷4,30m. 

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Teren przyległy stanowi zabudowa jednorodzinna. 

 

2.2 Istniejące uzbrojenie 

W pasie drogi i jego sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie: 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja sanitarna, 

 kanalizacja deszczowa, 

 sieci telekomunikacyjne, słupy telekomunikacyjne, 

 kable energetyczne, 

 napowietrzna linia energetyczna NN, 

 kabel WN 15kV, 

 oświetlenie uliczne, 

 sieć gazowa. 

 

2.3 Przewidywane zmiany 

W ramach rozbudowy przewidziano: 

 budowę nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników, 

 rozbudowę przejazdu kolejowo-drogowego bocznicy do Jednostki Wojskowej w 

ciągu drogi powiatowej nr 1756 O w km lokalny 1+764,70 

 budowę chodnika lewostronnego szerokości 2,00m od km 0+000 do km 0+921,60, 

 budowę chodnika prawostronnego szerokości 2,00m od km 0+000 do km 0+248,00, 
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 budowę obustronnych poboczy szerokości 1,00m, 

 budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 

 budowę kanału technologicznego, 

 budowę doświetlenia przejść dla pieszych, 

 przebudowę oświetlenia ulicznego, 

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 budowę i przebudowę rowów przydrożnych, 

 przebudowę przepustu pod drogą PD1 Ø800mm w km 0+967,30, 

 przebudowę przepustu pod drogą Ø600 w km 0+352,70, 

 budowę drenu francuskiego w miejscu zasypywanych rowów, 

 budowę ścieku korytkowego „trójkątnego”, 

 regulację wysokościową studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów 

sieci wodociągowej i gazowej, 

 przebudowę kolidującego uzbrojenia, 

 budowę tymczasowych ogrodzeń, 

 wycinkę drzew kolidujących z planowaną rozbudową drogi. 

 

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1756 O:  

 klasa drogi „Z” zbiorcza 

 prędkość projektowa 50km/h 

 obciążenie 115kN/oś 

 kategoria ruchu – KR3 

 szerokość jezdni 7,00m (2x3,50m) 

 szerokość chodnika 2,00m  

 szerokość pobocza 1,00m. 
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3. Projekt stałej organizacji ruchu 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1756 O. 

Projekt stałej organizacji ruchu został dowiązany do stanu istniejącego na początku i końcu 

projektowanej rozbudowy.  

 

3.1 Oznakowanie pionowe 

Projekt stałej organizacji ruchu poprzedzony został analizą zasadności zastosowanego 

oznakowania pionowego, a także usytuowania znaków – przy uwzględnieniu wymogów 

sformułowanych w  rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych. Rodzaj zastosowanych 

znaków pionowych dostosowany został do klasy drogi i zakresu planowanej rozbudowy oraz 

nowej organizacji ruchu. 

Zastosowane rozwiązania: 

- na wlotach do skrzyżowania w terenie zabudowy D-1 i A-7, poza terenem zabudowy A-

6b, A-6c i A-7 uzupełnione tabliczkami T-7, 

- na przejściach dla pieszych: znaki D-6, 

- przejazd kolejowo-drogowy znakami G-3 oraz G-1a, G-1b i G-1c ustawionych 

w odległości co 50,00m. Znak G-1a ustawiono razem ze znakiem A-30 uzupełnionym 

tabliczką T-10, 

W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budowę znaków wielkości 

„średniej” na drodze wojewódzkiej nr 429 oraz na drodze powiatowej nr 1756 O. Na drodze 

gminnej wielkości „małej”. 

Lica znaków z folii odblaskowej typu „1” z wyjątkiem znaków A-7, B-20 i D-6 które należy 

wykonać z folii typu „2”. 

Znaki pionowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-12899. 

Tarcze znaków pionowych powinny mieć krawędzie podwójnie zaginane oraz wyokrąglone 

naroża na całym obwodzie. 

Znaki pionowe należy ustawić na słupkach wsporczych z zachowaniem skrajni pionowej min. 

2,00m oraz skrajni poziomej od 0,50m do 2,00m od zewnętrznej krawędzi jezdni.  

Znaki należy umocować na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych 

z materiałów trwałych, zgodnie z normą PN-EN-12767, w klasie LE, NE lub HE. 

 

3.2 Oznakowanie poziome 

Projekt stałej organizacji ruchu zawiera niezbędne znaki podłużne segregacyjne i znaki 

poprzeczne i uzupełniające. Zastosowane rozwiązania: 

 linie osiowe P-1a, P1b, P-6 oraz P-4, uzupełnione liniami P-1e, 

 przejścia dla pieszych oznakowano znakiem P-10 szerokości 4,00m, 

 powierzchnię wyłączoną z ruchu oznakowana znakiem P-21 z obwiednią z linii P-7b. 

Oznakowanie poziome wykonać specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii 

grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych. 
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Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-EN 1436 „Materiały do 

poziomego oznakowania dróg – Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg” oraz PN-

EN 1871 „Materiały do poziomego oznakowania dróg – Właściwości fizyczne”. 

W projekcie przewidziano wykonanie Punktowych Elementów Odblaskowych (P.E.O.) 

barwy białej co 1,00m na krawężnikach wyspy dzielącej pasy ruchu. 

 

 

3.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

W zakresie urządzeń BRD przewidziano ustawienie zestawu znaków C-9+U-5a na wyspie 

dzielącej pasy ruchu. 

Miejsce w którym zaprojektowano skrzynki rozsączające zabezpieczono ogrodzeniem 

segmentowym typu U-12 koloru żółtego, wysokości 0,80m. 

W ciągu drogi powiatowej w miejscach wlotu i wylotu przepustów drogowych oraz miejsce 

wlotu kanalizacji deszczowej zabezpieczono barierami ochronnymi N2W2A 

Przy przejściach dla pieszych zaprojektowano pola uwagi z płyty integracyjnej z wypustkami 

koloru żółtego. Szerokość pasa wynosi 40cm. Odległość od krawędzi jezdni – 50cm. 

 

3.4 Oświetlenie uliczne 
W projekcie przewidziano budowę oświetlenia ulicznego projektowanych przejść dla 

pieszych. 

Projektowane oświetlenie spełnia wymagania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

 

3.5 Dodatkowe informacje 

Powyższa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 31.12.2023r. 
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4. Zestawienie oznakowania 

 

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE 

Asortyment oznakowania pionowego Wielkość Ilość 
Typ folii 
odblask. 

  [szt.]  

Znak A-7 średnie 2 2 

Znak A-30 średnie 2 1 

Znak A-18(3,5t) małe 1 1 

Znak B-20 średnie 1 2 

Znak B-33 (50) średnie 2 1 

Znak B-33 (70) średnie 1 1 

Znak B-36 średnie 3 1 

Znak D-1 średnie 2 1 

Znak D-6 średnie 4 2 

Znak D-18 średnie 1 1 

Znak D-42 - 1 1 

Znak D-43 - 1 1 

Znak D-46 - 5 1 

Znak D-47 - 5 1 

Tablica E-2a w km 0+055 małe 1 1 

Tablica E-17a (Polska Nowa Wieś) średnie 1 1 

Tablica E-18a (Polska Nowa Wieś) średnie 1 1 

Znak G-1a - 2 2 

Znak G-1b - 2 2 

Znak G-1c - 2 2 

Znak G-3 - 3 2 

Tabliczka T-7 - 3 1 

Tabliczka T-10 - 2 1 

Tabliczka inna - 2 1 

 ŁĄCZNIE                         51 

 
 

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME 

Asortyment 
oznakowania 
poziomego 

Jednostka Ilość 
Powierzchnia znakowania 

przelicznik ilość m
2
 

P-1a mb 820,00 0,04 32,80 

P-1b mb 674,00 0,04 26,96 

P-1e mb 84,00 0,12 10,08 

P-4 mb 160,50 0,24 38,52 

P-6 mb 412,00 0,08 32,96 

P-7b mb 65,00 0,24 15,60 

P-10 (4m) m
2
 20,00 2,00 40,00 

P-13 mb 17,50 0,263 4,61 

P-14 mb 12,00 0,375 4,50 

P-21(bez obwiedni) m
2
 40,00 0,38 15,20 

Razem: 221,23 
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PROJEKTOWANE PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE 

Asortyment P.E.O. Ilość  

P.E.O. białe „na krawężnikowe” co 1,00m 20 szt. 

 
 

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA BRD 

Asortyment urządzeń BRD Ilość  

C-9(średnie)+U-5a 2,00 szt. 

 
 

PROJEKTOWANE BALUSTRADY I OGRODZENIA 

Rodzaj Ilość  

Ogrodzenie segmentowe typu U-12, kolor żółty 9,00 mb 

 
 

PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE 

Rodzaj Ilość  

Bariera ochronna N2 W2 A 128,00 mb 

 

 
Znaki do usunięcia – 28 szt. 

Tablice typu E do usunięcia – 2 szt. 

  
Opracował: 

mgr inż. Patryk Kurowski 
 

 

  

 


