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OPIS TECHNICZNY 

Zadanie inwestycyjne: 
 

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1705L 
 W MIEJSCOWOŚCI KOROLÓWKA”. 

Do projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1705L. 
 
Podstawa opracowania:  
• Zlecenie Inwestora. 
• Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 

1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 
września 2003 r / w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 
/Dz. U. Nr 177,poz. 1729/. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
września 1998 r / w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. /Dz. U. Nr 126,poz. 839/. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 nr 207 poz. 2016 z późn. zm./” oraz przepisy wykonawcze do tej 
ustawy. 

• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
wyd. Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

• Obowiązujące normy PN – S – 02204 – odwodnienie dróg. 
• Obowiązujące normy PN i BN oraz literatura techniczna. 

 
 

      Charakterystyka drogi powiatowej nr 1705L. Charakterystyka ruchu. 
 

Kategoria drogi  – powiatowa 
Prędkości  dopuszczalna na drodze Pd= 50 
Rodzaj nawierzchni jezdni – gruntowa 
Średni ruch pojazdów nie przekracza 50 poj/h/pas 
Zakres inwestycji objętej opracowaniem to odcinek od km 0+000 zlokalizowany 
w granicy pasa drogi wojewódzkiej nr 812  do km 1+208. Całośc inwestycji 
zlokalizowana jest na działce nr ew. 170, 43/5.  

W stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową, gruntową ulepszoną 
żużlem wielkopiecowym oraz lokalnie materiał niespoisty stabilizowany 
mechanicznie.  
Wody opadowe z drogi powiatowej są odprowadzane poprzez rowy 
odwadniające przewidziane do odtworzenia oraz przepusty do istniejących 
cieków wodnych oraz  powierzchniowo w kierunkach naturalnego spływu poza 
koronę z możliwością jej rozsączania na terenach zielonych należących do 
zarządcy drogi. Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi 
powiatowej w licznych nierównościach poprzecznych i podłużnych jezdni 
tworzą się zastoiska wodne. 
Szerokość jezdni zmienna od 4,0 do 5,0 m, pobocza gruntowe o 
niejednoznacznej szerokości . 
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W obrębie opracowania znajdują się elementy drogi związane z jej 
infrastrukturą tj. zjazdy indywidualne i na drogi lokalne w różnym stopniu 
zniszczenia oraz inżynierskie elementy odwodnienia – przepusty rurowe 
betonowe: 

- w km 0+324,35-do przebudowy 
- do udrożnienia zgodnie z rys. nr 1  „Projekt Zagospodarowania Terenu” 

Teren pasa drogowego jest uzbrojony i posiada składniki infrastruktury 
technicznej niezwiązane z infrastrukturą drogową tj: 

-  energetyczna linia napowietrzna oraz podziemna; 
-  podziemna linia teletechniczna z przyłączami; 
-  siec wodociągowa z przyłączami. 

W obrębie projektowanej przebudowy drogi powiatowej występuje zieleń niska. 
W obrębie projektowanej przebudowy drogi powiatowej stwierdzono 
występowanie drzewa  ograniczającego techniczne możliwości budowy 
infrastruktury drogowej wymagające wycinki. 
Teren przyległy stanowią tereny uprawne oraz obszary zabudowy zagrodowej. 
 
Zakres opracowania: 
 

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów poruszających się po drodze powiatowej 
1705L w związku z „Przebudową drogi powiatowej nr 1705L w 
miejscowości Korolówka” 

 
Zakres opracowania stałej organizacji ruchu obejmuje: 

droga powiatowa nr 1705L – (rys nr 1, 2, 3) 
 
Opis istniejącej stałej organizacji ruchu: 
 
W stanie istniejącym droga powiatowa 1705L nie posiada oznakowania 
poziomego i pionowego.  
 
Projektowane oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:1000  rys. 
nr 1,2,3 – „Projekt Stałej Organizacji Ruchu”. 
 
Projektowane rozwiązanie  Stałej Organizacji Ruchu:  
 
W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu należy wprowadzić stała 
organizację ruchu.  

 
Należy zastosować rodzaj znaków -   „średnie”- tablicą skierowaną prostopadle 
do osi drogi z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej jako nośnika – słupka 
metalowego ø 70. Dolna krawędź tablicy powinna się znajdować na wysokości 
2,2 m od poziomu terenu a zewnętrzna krawędź tablicy w odległości 1m od 
krawędzi jezdni. 
Projektuje się zastosowanie min. Foli  II generacji jako materiału odblaskowego 
na tablicach znaków pionowych. 

 
Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego w stosunku do istniejącego 
zagospodarowania terenu pokazano na rys. nr 1,2,3 „Projekt Stałej Organizacji 
Ruchu” 
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Projektowane oznakowanie  należy wykonać zgodnie z instrukcją o znakach 
poziomych i pionowych. 
 
Informacje dodatkowe: 

 
Tablice znaków pionowych powinny być pokryte materiałem odblaskowym- klasy 
folii 3M zgodnie z obowiązującymi normatywami. 

 
Całość oznakowania przed jego wykonaniem, podlega zgłoszeniu  Organowi 
Zarządzający Ruchem Drogowym z podaniem terminu jego realizacji, a po 
jego wykonaniu, podlega odbiorowi technicznemu przez ten sam  Organ. 
 
Uwaga. 
   
Inwestor jest zobowiązany zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd 
drogi oraz właściwego komendanta policji o terminie wprowadzenia SOR co 
najmniej siedem dni przed planowanym ustawieniem oznakowania. 
Planowany termin wprowadzenia STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 – listopad  2012 roku. 

 
 
 
Opracował : 
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