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ul. Zacisze 7 
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 Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie 
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Obiekt: 

Droga powiatowa nr 1565D – Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Siecieborowice, 
granica powiatu oławskiego (A4) 

Temat opracowania: 

Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego drogi nr 1565D  
na odcinku, km 0+000 – 4+227.  
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Drogi 

Stadium: 

ORGANIZACJA RUCHU  
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mgr inż. Paulina Koba – Gwiazda 
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Jelcz – Laskowice,    SIERPIEŃ 2017 



 
 

Opis techniczny 
 

1. Dane ogólne.         
  

Obiekt: Droga powiatowa nr 1565D drogą o ruchu dwukierunkowym, posiada nawierzchnię 
asfaltową. Szerokość jezdni wynosi 5,5 – 6,0m (po przebudowie 6,0 m na całym odcinku). 
Posiada częściowo chodniki w terenie zabudowanym. Ruch pojazdów jest mały, jest to 
droga zbierająco-rozprowadzająca  – dojazd do pobliskich miejscowości. Droga stanowi 
również alternatywę dla drogi wojewódzkiej 346/396, prowadząc do autostrady A4. Od 
strony autostrady jest ograniczony ruch pojazdów ciężarowych do 12t.  

 
1.1 Branża: organizacja ruchu. 

 
2. Podstawa opracowania. 

 
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- 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 .   
 +   załącznik nr 1   szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych  
i warunki ich umieszczania na  drogach      
+    załącznik nr 3        szczegółowe warunki techniczne dla  sygnałów drogowych i warunki 
ich umieszczania na drogach 
+   załącznik nr 4       szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i   Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 
2003 r. 
- obserwacje i ustalenia własne. 

 
3. Cel i zakres opracowania. 
 
Celem opracowania jest uaktualnienie oznakowania drogi powiatowej po planowanej 
przebudowie, dostosowanie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz 
poprawienie bezpieczeństwa na w/w drodze. 

 
4. Lokalizacja inwestycji. 
 
Projekt dotyczy drogi powiatowej nr 1565D relacji Jaczkowice (dr. nr 346) – 
Godzinowice – Niwnik – Siecieborowice – gr. powiatu (dr. nr A4). 
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie Gminy Oława,  
w Powiecie Oławskim. 

  



5. Oznakowanie pionowe. 
 
Oznakowanie pionowe należy ustawić zgodnie z rozmieszczeniem na schemacie  
i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
Wszystkie znaki należy wykonać jako odblaskowe (folia typu II) o wymiarach jak dla znaków 
średnich. 

Wymiary, barwy, liternictwo muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Konstrukcja stojaków użytych do urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinna zapewnić 
ich stabilność. 
 
6.  Uwagi końcowe. 
 

Integralną częścią opracowania jest Plan sytuacyjny stanowiący załącznik do 
niniejszego opracowania. 

Wszelkie prace związane z wykonaniem oznakowania prowadzić zgodnie z zasadami 
BHP. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 
ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. 

Planowany termin wprowadzenia sierpień 2018 r. – listopad 2019 r. 
 
 

Opracowała:   
         Paulina Koba-Gwiazda 


