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1. PODSTAWA PRAWNA:

Opracowano na podstawie:

1.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997  r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Z 2017 r.

poz. 1260 tekst jednolity  z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.

zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.j)

4. 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. z 2003 r. nr 220, poz. 2181  z późn. zm. ) wraz z załącznikami 1,2.3.4.

5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków  i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 2002 r. nr

170 poz. 1393 z pozn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. W sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 nr 177 poz.784 t.j)

7. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia

3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie W sprawie znaków i sygnałów drogowych

( Dz. U. z 2015 r. poz. 1313

8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające

rozporządzenie w  sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków

umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1314)
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2. OPIS TECHNICZNY

Omówienie projektu:
Oznakowanie odcinka Drogi Powiatowej nr 2603 C Ciechocinek - Siutkowo od km
14+621 do km 15+187 ze względu na jej przebudowę.
Droga Powiatowa 2603 C charakteryzują się następującymi parametrami:

o Szerokość jezdni bitumicznej: 6,0 m

o chodniki szerokości 2,0 m

o Pobocze utwardzone kruszywem szerokości 1m

o Natężenie ruchu 100 pojazdów na godzinę
Oznakowanie istniejące:

Na drodze występuje oznakowanie pionowe przedstawione na planie

sytuacyjnym.
Organizacja docelowe
Ze względu na nowo powstałe mini rondo w ciągu drogi należy je oznakować . Na

wlotach na rondo ustawić znaki C-12 wraz ze znakiem A-7. Na drogach gminnych

ustawić znaki ostrzegawcze o rondzie A-8 w odległości 50m od ronda. Na drodze

powiatowej ustawić znaki ostrzegawcze o rondzie A-8 w odległości 150m od ronda. Na

jednym słupku ze znakiem A-8 ustawić znaki B-33-70. W odległości 50 m od ronda

ustawić znaki B-33-50. Przejście dla pieszych w 14+710,5 oznakować znakami D-6

aktywnymi i znakami P-10. Celem podniesienia poziomu BRD dodatkowo przejście

doświetlić lampami hybrydowymi. Przystanki autobusowe oznakować znakami D-15.

Skrzyżowanie w km 15+088 oznakować na wlocie podporządkowanym znakiem A-7

oraz oznakowaniem poziomym P-13.  W ciągu głównym ustawić znaki A-6b i A-6c wraz

ze znakiem B-33-70. W obrębie skrzyżowania umieścić drogowskazy E-2a i E-4.

Ze względu na szerokość jezdni wynoszącą 6m należy wprowadzić oznakowanie

poziome segregacyjne. Do tego celu użyć linia P-1e, P-1b, P-1a, P-4. oraz linii

krawędziowych P-7b.
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3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem 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. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami ) o
wymiarach grupy Średniej
4. UWAGI KOŃCOWE:

Podczas wykonywania oznakowania i prowadzenia robót w pasie drogowym

należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i przepisów BHP.

Podczas trwania robót należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie

bezpieczeństwa poruszającym się pojazdom oraz pieszym.

Po zakończeniu robót montażowych oznakowanie zgłosić do odbioru

przedstawicielowi Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.
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Karta Uzgodnień










