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Opis techniczny 

1. Dane ogólne 

1.1. Nazwa inwestora i wykonawcy robót 

Inwestor: 

Urząd Miasta w Świdwinie 

Plac Konstytucji 3 Maja 1 

78 – 300 Świdwin 

 

1.2. Nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego 

Tematem jest opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania pn.: 

„Budowa drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz 

przebudową mostu w ciągu ul. Łokietka na rzece Rega”.  

 

1.3. Formalno-prawne podstawy opracowania 

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji               
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych                          

(Dz. U. 2019 poz.2310) 

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 
(Dz. U. 2019 poz.2311) 

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

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym                                   
(Dz. U. 2021 r. poz. 450) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2021 r. poz.1376) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 8 stycznia 2016 
r.  w sprawie kierowania ruchem na drogach (Dz. U. 2016 r. poz.143) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 lipca 2008 r.  
w sprawie wzoru ubioru niektórych  osób uprawnionych do wydawania poleceń i 
sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze                                              
(Dz. U. 2008 r. nr 132 poz. 840) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r .              
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  (Dz. U. 2016 poz. 214)  
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2. Charakterystyka techniczna i funkcjonalna inwestycji 

Inwestycja polegająca na wykonaniu budowy drogi gminnej będzie polegała                            

na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki betonowej na istniejącym 

odcinku drogi. W ramach budowy przewidziano wykonanie jezdni o szerokości 5,00 m oraz 

w dalszej części wykonanie ciągu pieszego o szerokości 4,0 m. 

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze  

Odcinek drogi objętym projektem położony jest miejscowości Świdwin w powiecie 

świdwińskim w województwie zachodniopomorskim.                                           

Ruch jaki się odbywa na tej drodze jest niewielki, jest to ruch przeważnie pieszy oraz 

pojazdy osobowe dojeżdżające do zlokalizowanych w pobliżu drogi garaży oraz do pobliskich 

zabudowań.  

 

 

3. Stan istniejący 

W stanie istniejącym odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntową. W obrębie 

skrzyżowania z ul. Sportową odcinek ok. 50 m wykonany jest jako dywanik bitumiczny.                   

Na końcu odcinka w obrębie skrzyżowania z ul. Łokietka znajduje się odcinek wykonany                   

z betonowej kostki brukowej. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe porośnięte 

trawą, na znacznej długości odcinka są to pobocza zawyżone w stosunku do jezdni. 

Istniejące oznakowanie jest to wyłącznie oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome na 

odcinku drogi objętym inwestycją nie występuje.  

 

4. Stan projektowany 

Stałą organizację ruchu która będzie wprowadzona zaprojektowano tak, aby                           

jak w najmniejszym stopniu ingerować w istniejące oznakowanie, wprowadzając jedynie 

niewielkie zmiany. W ramach projektu przewidziano wymianę istniejącego oznakowania 

pionowego na nowe. Zaplanowano także wprowadzenie zakazu wjazdu B-1 w obrębie mostu 

od strony ul. Sportowej. Ponadto odcinek ciągu pieszego zamknięty dla ruchu drogowego 

oznakowano stosując słupki U-12c. 

 

5. Wymagania dla oznakowania, zagrożenia i uwagi 

 

5.1 Oznakowanie pionowe - wymagania 

Do oznakowania drogi należy zastosować znaki kategorii „małe” za wyjątkiem znaku                      

A-7 który należy zastosować z kategorii „średnie”. Oznakowanie powinno być wykonane                    

z folii typu 2 lub folii pryzmatycznej i posiadające znak bezpieczeństwa "B" wykonane                     

i ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie 
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szczegółowych znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181). 

Wszystkie znaki pionowe należy lokalizować na wysokości 2.0 m (2,20m w przypadku 

chodników) i odległości od krawędzi jezdni 0,5 m, lokalizacja znaków została pokazana na 

rysunkach od D.02. 
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Zestawienie oznakowania pionowego do wykonania (nowoprojektowane): 

Rodzaj Jednostka Ilość 

B - 1 „Zakaz ruchu” szt. 1 

U – 12c „Słupek blokujący” szt. 8 

 

Zestawienie oznakowania pionowego istniejącego do wymiany na nowe: 

Rodzaj Jednostka Ilość 

A – 7 „ustąp pierwszeństwa” szt. 1 

B – 1 „zakaz ruchu” szt. 1 

D – 4a „droga bez przejazdu” szt. 1 

T – 6c szt. 1 

 

 

5.2 Uwagi dodatkowe 

W przypadku zaistnienia konieczności ręcznego kierowania ruchem drogowym                 

(w przypadku montażu oznakowania pionowego lub wykonywania oznakowania 

poziomego) przez osoby uprawnione, należy uwzględnić obowiązujące w tym zakresie 

przepisy. Czynność powyższa musi być wykonana zgodnie z zasadami określonymi               

w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010 
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r.   (Dz. U. z 2010 r. nr 123, poz. 840). Osoby przewidziane do kierowania ruchem 

powinny ukończyć szkolenie organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego i powinny być wyposażone w narzutki ostrzegawcze pomarańczowo – 

czerwone z żółtymi pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz 

odpowiednim nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o 

treści: „KIEROWANIE RUCHEM” (rozporządzenie MSWiA z dnia 18.07.2008 r. w sprawie 

wzoru ubioru../Dz.U. z 2008 r. nr 132, poz. 840). 

- Oznakowanie pionowe i poziome wykonać zgodnie z częścią rysunkową w nawiązaniu 

do istniejącego zagospodarowania terenu, w przypadku stwierdzenia braku dostatecznej 

widoczności oznakowania pionowego dopuszcza się niewielkie korekty lokalizacji, 

- Na odwrotnej stronie tarczy znaków należy umieścić informacje zwierające dane 

identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, 

miesiąc i rok produkcji znaków. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu planuje się do końca 2022 r. 

 

6. Część rysunkowa 

Integralną częścią niniejszego opracowania są następujące rysunki przedstawiające 

rozmieszczenie oznakowania stałej organizacji ruchu. 

1. Plan orientacyjny – D.00, skala 1:10 000  

2. Plan sytuacyjny – D.01 skala 1:500 

3. Plan sytuacyjny – D.02 skala 1:500 

 


