
 

                   Opole, luty 2022r. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

OBIEKT: 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 

STADIUM:  Projekt  tymczasowej organizacji ruchu  
   etap od 2 do 9 (od drogi wewnętrznej bez nazwy w km.    
   0+920,00 do końca zakresu w km 1+998,45) 

BRANŻA:  Drogi 

INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole 

  Opracował: Remigiusz Broszkiewicz



Zawartość opracowania

1. Opis techniczny
2. Mapa orientacyjna rys Nr 0
3. Tymczasowa organizacja ruchu  rys Nr 1-9
4. Program pracy sygnalizacji świetlnej                                         załącznik nr 1
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OPIS TECHNICZNY

do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas rozbudowy 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 gmin-
nej do bramy głównej jednostki wojskowej km 4+850,45 (km lokalny 1+998,45) 

w m. Polska Nowa Wieś : etap od 2 do 9 od drogi wewnętrznej bez nazwy w km. 0+920,00 do 
końca zakresu w km 1+998,45

1. Podstawa opracowania: 

a) Mapa sytuacyjna w skali 1 : 500
b) Inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego i pionowego
c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110)
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza-
niem (Dz.U. Nr z 2017r. poz. 784 z późn. zm.) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych u Administracji z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2310)

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2019r. poz. 2311).

2. Zakres opracowania. 
Organizacja ruchu na czas rozbudowy 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 : etap od 2 do 9 od 
drogi wewnętrznej bez nazwy w km. 0+920,00 do końca zakresu w km 1+998,45

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. 

ulica Kościelna - droga powiatowa nr 1756 O znajduje się w granicach administracyjnych wo-
jewództwa opolskiego – powiat opolski – gmina Komprachcice – Polska Nowa Wieś
- obecnie droga powiatowa nr 1756 O jest drogą publiczną klasy „L”, po rozbudowie droga zo-

stanie przekwalifikowana do klasy „Z”, a odcinek drogi gminnej wewnętrznej Gminy Kom-
prachcice 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
- obowiązująca prędkość na drodze : 50 km/h
- natężenie ruchu kołowego i pieszego : małe 
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Odcinek drogi bez nazwy : od przejazdu kolejowo - drogowego w kierunku bramy Jed-
nostki Wojskowej i dalej w kierunku ul. Lipcowej stanowi ciąg drogi wewnętrznej Gminy 
Komprachcice 
Droga posiada : 

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej

- obowiązująca prędkość wynosi : 50 km/h

- wzdłuż drogi las

- natężenie ruchu kołowego i pieszego : małe


Istniejące oznakowanie oraz parametry ulicy pokazano na rysunku 1-9

4. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu :  15.06.2022r. 

Zakończenie robót i wprowadzenie stałej organizacji ruchu 31.12.2022r.

5. Opis stanu projektowanego 

W trakcie robót związanych z rozbudową drogi powiatowej Nr 1756 O zachodzi konieczność 
wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu. 

Zakres robót :

- prace rozbiórkowe 

- budowa nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników

- budowa doświetlenia przejść dla pieszych  i przebudowa istn. oświetlenia ulicznego 

- budowa kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych

- rozbudowa przejazdu kolejowo - drogowego bocznicy do Jednostki Wojskowej 

- wycinka drzew


Opracowanie dotyczy etapu od 2 do 9 :

Etap nr 2 : ulica Kościelna od drogi bez nazwy w km. 0+920,00 do 1+342,00. 

Większość robót na tym odcinku odbywać się będzie poza istniejącą jezdnią ulicy Kościelnej. 

Projektowane oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich 
dokładną lokalizacją pokazano na rys 1

Etap nr 3 : ulica Kościelna od km 1+342,00 do bocznicy kolejowej roboty zakończą sie 30 
m od bocznicy) 

Roboty prowadzone bedą połową jezdni a ruchem wahadłowym kierować będzie tymczasowa 
sygnalizacja świetlna. 

Dla ruchu kołowego zostanie pozostawiony pas jezdni szerokości 3,0 m. 

Projektowane oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich 
dokładną lokalizacją pokazano na rys 2-3

Należy zapewnić dojazd do Aeroklubu Opolskiego . 
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Program tymczasowej sygnalizacji świetlnej:  

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej objętym niniejszym opracowaniem na czas 
wykonywania robót zaprojektowano tymczasową sygnalizację świetlną. 

Długość przebudowywanego odcinka wynosi 370,0m , odległość pomiędzy sygnalizatorami : 
410,0 m.

Sygnalizacja pracować będzie jako sygnalizacja cykliczna stałoczasowa jednoprogramowa. 
Schemat pracy oraz układ przyjętych faz sygnalizacji przedstawione zostały w załączniku nr 1 
niniejszego opracowania. Alternatywą dla wprowadzonej sygnalizacji może być ręczne 
sterowanie ruchem przez osoby do tego przeszkolone.

SDR wynosi 300 poj./dobę.

We wszystkich etapach na czas prowadzonych robót zaprojektowano tymczasową, cykliczną 
sygnalizację świetlną o programie faz ruchu, opartym na układzie dwufazowym. 

Długość sygnałów zielonych w poszczególnych fazach sygnalizacji świetlnej została przyjęta 
tak, aby wszystkie pojazdy dopływające mogły zostać obsłużone w cyklu. 

W wyniku dokonanych obliczeń długość cyklu zaprojektowanego programu tymczasowej syg-
nalizacji świetlnej wynosi 180 sekund.

Przyjęty układ faz ruchu oraz program pracy sygnalizacji świetlnej przedstawiono w części 
graficznej niniejszego opracowania (Załącznik Nr 1).

Przyjęta tymczasowa sygnalizacja świetlna będzie działać dla każdego z etapów według ustaw-
ionego programu, przez cały okres, czas wyświetlanych sygnałów będzie taki sam w każdym 
cyklu sygnalizacyjnym, fazy cyklu będą niezmienne. 

Średnica soczewki w sygnalizatorze : 300mm. Sygnalizacja zasilana będzie z akumulatora. 

Etap nr 4 : rejon ulicy Kościelnej , bocznicy kolejowej oraz drogi bez nazwy bocznicy 
kolejowej. 

Dla ruchu kołowego zostanie pozostawiony pas jezdni szerokości min. 3,0 m. 

Projektowane oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich 
dokładną lokalizacją pokazano na rys 4

Etap nr 5 : rejon ulicy Kościelnej , bocznicy kolejowej oraz drogi bez nazwy bocznicy 
kolejowej. 

Dla ruchu kołowego zostanie pozostawiony pas jezdni szerokości min. 3,0 m. 

Projektowane oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich 
dokładną lokalizacją pokazano na rys 5

Etap nr 6 : droga bez nazwy od bocznicy kolejowej w kierunku Jednostki Wojskowej . 

Dla ruchu kołowego zostanie pozostawiony pas jezdni szerokości min. 4,0 m. 

5



Projektowane oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich 
dokładną lokalizacją pokazano na rys 6

Większość robót na tym odcinku odbywać się będzie poza istniejącą jezdnią drogi wewnętrznej. 

Etap nr 7 : droga bez nazwy od bocznicy kolejowej w kierunku Jednostki Wojskowej . 

Dla ruchu kołowego zostanie pozostawiony pas jezdni szerokości min. 3,0 m. 

Projektowane oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich 
dokładną lokalizacją pokazano na rys 7

Etap nr 8 : droga bez nazwy od Jednostki Wojskowej w kierunku ul. Lipcowej.

Dla ruchu kołowego zostanie pozostawiony pas jezdni szerokości min. 2,75 m. 

Projektowane oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich 
dokładną lokalizacją pokazano na rys 8

Etap nr 9 : droga bez nazwy przed wjazdem do Jednostki Wojskowej

Dla ruchu kołowego zostanie pozostawiony pas jezdni szerokości min. 3,0 m. 

Projektowane oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich 
dokładną lokalizacją pokazano na rys 9

Sposób zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót a także organizacja ruchu 
wynika z technologii robót oraz warunków drogowych.
Przyjęte rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu jego uczestnikom.
Wprowadzone oznakowanie robót nie może powodować kolizji z istniejącym oznakowaniem. 
Odległość oznakowania tymczasowego od stałego nie może być mniejsza niż 10 m.
Lokalizację i odległość tymczasowego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego przedstawiono na rysunku 1-12
Znaki należy umieścić w odległości 0,50 ｜ 2,00 m od krawędzi jezdni na wysokości 2,50 nad 

chodnikiem – dolna krawędź znaku . 
Wielkość tymczasowego oznakowania pionowego: duże na ulicy Kościelnej na pozostałych uli-
cach należy zastosować znaki z grupy średniej.  
Wielkość litery dużej na tabliczce T-0 winna wynosić 42,0 mm. 
Rozmiar znaków F-9 pokazano na poszczególnych rysunkach. 
Lica znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą 
posiadać parametry folii odblaskowej typu 2.
Krawędzie tablic znaków winny być wyokrąglone i podwójnie zaginane na całym obwodzie.
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O utrudnieniach w ruchu kołowym należy powiadomić mieszkańców ulicy Lipcowej, Jed-
nostkę Wojskową oraz Aeroklub Opolski. 

Po zakończeniu robót zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu według odrębnego 
opracowania. 

6. Opis zagrożeń i utrudnień 

dla etapu 2: 
Utrudnienia : Zawężenie pasa ruchu.
Zagrożenia : Obecność w pasie drogowym osób i pojazdów prowadzących roboty budowlane.

dla etapu 3: 
Utrudnienia : Zawężenie pasa ruchu (wprowadzenie ruchu wahadłowego kierowanego sygnal-
izacją świetlną).
Zagrożenia : Obecność w pasie drogowym osób i pojazdów prowadzących roboty budowlane.

dla etapu 4: 
Utrudnienia : Zawężenie pasa ruchu.
Zagrożenia : Obecność w pasie drogowym osób i pojazdów prowadzących roboty budowlane.

dla etapu 5: 
Utrudnienia : Zawężenie pasa ruchu.
Zagrożenia : Obecność w pasie drogowym osób i pojazdów prowadzących roboty budowlane.

dla etapu 6: 
Utrudnienia : Zawężenie pasa ruchu.
Zagrożenia : Obecność w pasie drogowym osób i pojazdów prowadzących roboty budowlane.

dla etapu 7: 
Utrudnienia : Zawężenie pasa ruchu.
Zagrożenia : Obecność w pasie drogowym osób i pojazdów prowadzących roboty budowlane.

dla etapu 8: 
Utrudnienia : Zawężenie pasa ruchu.
Zagrożenia : Obecność w pasie drogowym osób i pojazdów prowadzących roboty budowlane.

dla etapu 9: 
Utrudnienia : Zawężenie pasa ruchu.
Zagrożenia : Obecność w pasie drogowym osób i pojazdów prowadzących roboty budowlane.

Opracował : 
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