
 Opis stanu istniejącego 

  Niniejsze opracowanie przedstawia projekt docelowej organizacji ruchu  na 

przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1113 O w miejscowości Bukowa 

Śląska. 

  Odcinek drogi powiatowej należy oznakować zgodnie z załączonym 

schematem docelowej organizacji ruchu.  

  Po ustawieniu oznakowania teren należy doprowadzić do projektowanego 

stanu i przekazać zarządcy drogi.  

          Opis stanu projektowanego         

1. Projekt zagospodarowania terenu 

2. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (DZ. U. nr 

220, poz. 2181.): 

• Nr 1 – szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki 

ich umieszczania na drogach. 

• Nr 4 – szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 98, poz.602 z 

późniejszymi zmianami 

4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski zał. Do Nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 

2003 roku „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na 

drogach” 

5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).  

6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 

1393). 

7. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 – z 

póź. zmianami). 

8. Wizja w terenie.  



Wszystkie projektowane znaki i tablice winny być odblaskowe, o odblaskowości i 

wymiarach podanych w załączniku n/n opracowania.  

       Zakres i cel opracowania 

  Opracowanie obejmuje sposób organizacji ruchu  na przebudowywanym 

odcinku drogi powiatowej nr 1113 O w miejscowości Bukowa Śląska. 

        Docelowa organizacja ruchu 

  Opracowanie zakłada wykonanie nowego oznakowania na odcinku drogi 

powiatowej nr 1113 O w miejscowości Bukowa Śląska. W granicach zabudowań zostaną 

zamontowane znaki informujące o ograniczeniu prędkości do 40 km/h (B-33) oraz o 

ograniczeniu tonażowym do 3,5 tony (B-18) wraz z tabliczką informującą „nie dotyczy 

dojazdu do posesji oraz gruntów uprawnych”. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w 

terenie zabudowanym zostaną ustawione znaki informujące o ruchu pieszych (A-30) 

wraz z tabliczką „Piesi”. 

Na wlocie do miejscowości Bukowa Śląska od miejscowości Strzelce zostanie 

ustawiony komplet oznakowania w postaci znaków D-43, D-42, E-18a, E-17a. 

Ponadto zostanie oznakowany przejazd kolejowy poprzez ustawienie kompletnego 

oznakowania składającego się ze znaków A-10, G-1a, G-1b, G-1c. 

Na zakręcie po stronnie zewnętrznej zostaną ustawione znaki U-3c i U-3d które będą 

informowały kierujących o przebiegu drogi w planie oraz o niebezpiecznym zakręcie. 

Układ geometryczny oraz wszystkie rozwiązania związane z docelową 

organizacją ruchu pokazano na dołączonym schemacie docelowej organizacji 

ruchu. 

Wymagania dla montażu oznakowania: 

 Znaki winny być ustawione na wysokości 2,2m mierząc od poziomu nawierzchni 

jezdni do dolnej krawędzi znaku. Wkopane na głębokość od 50-80 cm, lica znaków 

winny być wykonane z folii odblaskowej II typu o wymiarach podanych w załączniku. 

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. 

Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Znaki 

powinny być ustawione w odległości min 1,0m od krawędzi jezdni. 
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