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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania 

Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+407 do km 138+924 al. Młodzieży Polskiej w Słubicach – 

jezdnia pierwsza. Opracowanie zostało wykonane przez jednostkę projektową Augmen Consulting 

Group M. Kowalczyk Sp. J. z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 8 w Zielonej Górze. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 1440).  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 

poz. 110 z późn. zm.) 

 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. z 2016 r. poz. 124). 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 

2311) wraz z załącznikami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784) 

 Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 

2014r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych 

prowadzonych w pasie drogowym 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

 Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół projektowy we własnym zakresie 

 Dokumentacja fotograficzna 

 

3. DANE OGÓLNE 

 

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 Oddział w Zielonej Górze 

 ul. Bohaterów Westerplatte 31 

 65 – 950 Zielona Góra 

 

ZAMAWIAJĄCY: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 

 ul. Lipowa 5a, Wysoka 

 52 – 200 Wrocław 

 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Niniejsza inwestycja jest zlokalizowana na terenie województwa lubuskiego w centralnej 

części miasta Słubice – powiat słubicki. Pod względem geodezyjnym inwestycja zlokalizowana 
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jest na działkach o numerach ewidencyjnych 374, 527, 646/4   obręb 1. Przedsięwzięcie zostanie 

zlokalizowane na terenie zabudowanym przy alei Młodzieży Polskiej na działce stanowiącej pas 

drogowy drogi krajowej - własność Inwestora.  

 

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI  

 

5.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Planowana inwestycja będzie polegała na wykonaniu remontu drogi krajowej nr 31 od km 

138+407 do km 138+924. Roboty będą prowadzone na prawej (pierwszej) jezdni dwujezdniowego 

odcinka al. Młodzieży Polskiej w Słubicach. Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy 

ścieralnej celem przywrócenia właściwych spadków poprzecznych jezdni, likwidacji kolein oraz 

przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi. Powyższe zmiany wpłyną na 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

W chwili obecnej teren przeznaczony pod inwestycję jest zabudowany drogą krajową nr 31, 

która na całej swojej długości posiada przekrój uliczny oraz nawierzchnię asfaltową. Szerokość 

jezdni wynosi ok. 8,0 - 16,0 m na odcinku od km 138+372 do km 138+434. Natomiast od 

skrzyżowania w km 138+407 droga posiada przekrój 2x2 (dwie jezdnie p dwa pasy ruchu). 

Szerokość pojedynczego pasa ruchu wynosi ok. 3,50 m. Pomiędzy jezdniami zlokalizowano wyspę 

dzielącą pokrytą szatą roślinną w postaci traw. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są chodniki 

dla pieszych, wykonane z kostki betonowej. W obrębie inwestycji występują również zatoki 

postojowe oraz zjazdy do przyległych nieruchomości wykonane również z kostki betonowej. 

 

5.2. Dane techniczne 

 

 droga krajowa - klasa G, 

 przekrój - 2x2 

  szerokość pasa ruchu - zmienna 3.50 – 4.00m 

 szerokość chodnika - zmienna 2.50 – 5.00m, 

 nawierzchnia - bitumiczna, 

 kategoria ruchu - KR 4, 

 SDR wg GPR 2015 - 3 648 poj./dobę, 

 dop. nacisk pojedynczej osi - 8 t 

 

5.3. Istniejące oznakowanie 

 

Istniejące oznakowanie poziome zostało zinwentaryzowane i przedstawione na załączonym 

planie. W ramach oznakowania pionowego nie przewiduje się wprowadzania zmian w istniejącym 

oznakowaniu, a jedynie zakrycie niektórych znaków pionowych na czas prowadzonych robót. 

Znaki przeznaczone do zakrycia przedstawiono na załączonych planach. 

 

6. STAN PROJEKTOWANY 

 

6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie remontu jezdni polegającego na odtworzeniu 

stanu pierwotnego przy jednoczesnym zachowaniu niwelety jezdni. Planuję się naprawę polegającą 
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na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni bitumicznej a w jej miejsce ułożenie nowych warstw 

bitumicznych: warstwy wyrównawczej AC16W, warstwy wiążącej AC16W oraz warstwy 

ścieralnej AC11S. W zakres zadania wchodzi także wymiana uszkodzonych krawężników 

betonowych oraz przełożenie nawierzchni chodników, zjazdów i zatok postojowych. Regulacji 

wysokościowej będą podlegać włazy studni, wpusty deszczowe oraz zawory wodociągowe. Na 

koniec planuje się odtworzenie oznakowania poziomego i wykonanie prac mających wpływ na 

bezpieczeństwo i estetykę drogi. Geometria drogi pozostaje bez zmian. 

 

6.2. Podział inwestycji na etapy 

 

Etap 0: 

W ramach etapu należy wykonać prace przygotowawcze polegające przede wszystkim na pracach 

pomiarowych i geodezyjnych oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu zgodnie z niniejszym 

opracowaniem. 

 

Etap I: 

W ramach etapu należy wykonać prace na prawej stronie jezdni pierwszej. Prace należy wykonać 

przy jednostronnym zawężeniu jezdni. Etap obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację 

wysokościową urządzeń w jezdni, ustawienie krawężników, zabezpieczenie nawierzchni geosiatką 

oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, zatok postojowych, zjazdów i chodników. 

 

Etap II: 

W ramach etapu należy wykonać prace na lewej (przyosiowej) stronie jezdni pierwszej. Prace 

należy wykonać przy jednostronnym zawężeniu jezdni. Etap obejmuje frezowanie istniejącej 

nawierzchni, regulację wysokościową urządzeń w jezdni, ustawienie krawężników, zabezpieczenie 

nawierzchni geosiatką oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

Etap III: 

W ramach etapu należy wykonać prace wykończeniowe polegające na humusowaniu i obsianiu 

trawą pasów zieleni, uprzątnięciu placu budowy oraz przywróceniu stałej organizacji ruchu. 

 

6.3. Projektowane oznakowanie poziome 

 

Oznakowanie poziome dla przedmiotowego odcinka należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z 

uwzględnieniem załączników nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik 

Ustaw - załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, na podstawie załączonych 

rysunków. 

Oznakowanie poziome należy wykonać z wykorzystaniem prefabrykowanych taśm 

odblaskowych przeznaczonych do wykonywania oznakowania tymczasowego. Taśma musi 

posiadać wysokie właściwości odblaskowe zapewniające doskonałą widoczność oznakowania w 

nocy, ponadto powinna zapewniać odpowiednią szorstkość eliminującą efekt poślizgu. Szorstkość 

powinna być zbliżona do szorstkości jezdni. W celu zwiększenia przyczepności taśmy do podłoża 

należy podłoże pokryć cieczą gruntującą - primerem. Taśmę należy nakładać na suchej i 

oczyszczonej nawierzchni po wyschnięciu primera po czym należy docisnąć ją do podłoża walcem. 
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Wszelkie parametry wykorzystywane do wykonania oznakowania tymczasowego należy dobierać 

zgodnie z wytycznymi producenta taśm. Oznakowanie powinno być wykonane w warunkach 

atmosferycznych zapewniających jego trwałość. 

 

6.4. Projektowane oznakowanie pionowe 

 

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z 

uwzględnieniem załączników nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik 

Ustaw - załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, na podstawie załączonego 

projektu czasowej organizacji ruchu. 

Projektowane oznakowanie należy wykonać jako duże – zgodnie z wytycznymi stosowania 

znaków pionowych. Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej II generacji, z blachy 

ocynkowanej o krawędziach podwójnie giętych. Kolorystyka wszystkich projektowanych znaków 

musi być zgodna z rzeczywistością. Znaki pionowe należy ustawiać zgodnie z warunkami 

technicznymi umieszczania znaków zawartymi w opracowaniu, w kwestiach nieokreślonych należy 

stosować powyższe przepisy. 

Przy pracach związanych z usytuowaniem wszystkich znaków pionowych należy 

zachować szczególną ostrożność i w miarę możliwości prace wykonywać ręcznie,  

z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego, projektowanego lub nie zewidencjonowanego 

uzbrojenia podziemnego. 

7. CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ LUB UTRUDNIEŃ 

 

 Na miejscach prowadzonych robót istotnym zagrożeniem jest możliwość wtargnięcia na 

jezdnię robotnika lub wjazdu maszyny budowlanej,  a także możliwość pojawienia się pieszego na 

jezdni. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania pasa drogowego w należytym 

stanie, w tym porządku, czystości, widoczności oraz zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu. 

 

8. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKÓW 

 

8.1. Zasady ogólne 

 

 po prawej stronie jezdni lub nad nią, jeżeli obowiązują jadących każdym pasem ruchu 

 nad poszczególnym pasem ruchu, jeżeli dotyczą jadących wyłącznie tym pasem ruchu 

 po lewej stronie jezdni samodzielnie jeżeli dopuszczają to przepisy lub jako powtórzenie 

znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, gdy posiadają one 

więcej niż jeden pas ruchu oraz na drogach jednokierunkowych 

 na jezdni jeżeli droga jest zamknięta lub ruch na niej jest ograniczony 

 na wysepkach w obrębie skrzyżowań, jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jady  

w określonym kierunku 

 

8.2. Sposób umieszczania znaków 

 

Znaki mocuje się na konstrukcjach wsporczych, takich jak słupki, ramy wysięgniki, 
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konstrukcje bramowe wykonane z materiałów trwałych, z wyłączeniem betonu. Dopuszcza się 

również możliwość umieszczania znaków z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, np. latarń 

słupów telekomunikacyjnych, ścian budynków itp. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć 

kształt kołowy lub eliptyczny.  

Odległość pomiędzy następującymi po sobie znakami powinna wynosić: 

 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h 

 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h 

 10 m na pozostałych drogach 

Jeżeli istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednej konstrukcji 

wsporczej, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym. 

 
Rys. 1. Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie pionowym 

 
Rys. 2. Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie poziomym 

 
Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie pionowym 

 
Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie poziomym 

Tarcze znaków powinny być odchylone o 5º względem linii prostopadłej do osi jezdni. 

Natomiast na łukach poziomych odchylenie to należy skorygować w zależności od wielkości 

promienia łuku oraz jego kierunku. 

 

 
Rys. 5. Usytuowanie tarczy znaku względem osi jezdni 
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8.3. Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania 

 

Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby ich odległość od krawędzi drogi 

wynosiła minimum 0,5 m. Jeśli warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza 

koroną drogi należy: 

 Na drogach z poboczami gruntowymi umieścić znak na poboczu zachowując odległość 

minimalną 0,5 m od krawędzi jezdni 

 Na drogach z poboczami o nawierzchni twardej umieścić znak w odległości minimalnej 0,5 

m od krawędzi pobocza bitumicznego 

Znaki umieszcza się: 

 W przypadku szerokiego nasypu w koronie drogi w odległości nie przekraczającej  

 5,0 m od krawędzi jezdni 

 W pasie dzielącym jezdnie w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od zewnętrznej granicy 

opaski 

 Na ulicach w odległości 0,5 – 2,0 m od krawędzi jezdni 

 

        
Rys. 6. Odległość znaków od krawędzi jezdni 

 

Kategorie znaków 

Wysokość umieszczania znaków [m] 

Poza obszarami 

zabudowanymi 

Na obszarach 

zabudowanych 

A – ostrzegawcze 

B – zakazu 2) 

C – nakazu 

D – informacyjne 

F – uzupełniające 1) 

G – dodatkowe 4) 

min. 2,00 

(min. 1,50) 6) 
min. 2,00 (2,20) 7) 

E – tablice E1, E2, E14 min. 1,00 
min. 2,00 (2,20) 7) 

(min. 1,00) 5) 

E – znaki E-15, E-16 

E – tablice E-13, E17a, E18a 

E – drogowskazy 

min. 2,00 
min. 2,00 (2,20) 7) 

max. 2,50 

E – drogowskazy w kształcie strzały 

duże 
min. 0,70 min. 0,70 

Znaki nad jezdnią min. 5,0  min. 5,0 

Znaki na lub za urządz. 

bezpieczeństwa ruchu 
0,90 – 1,20 0,90 – 1,20 
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1) Z wyjątkiem znaków F-11 (5,0 m) i F-14a,b,c (0,5 m) 

2) Z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich  

o obniżonej skrajni 

3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie występują na autostradach i drogach ekspresowych 

4) Z wyjątkiem znaków G-1 (1,00 m – na ulicach, 0,50 m – na pozostałych drogach) 

5) Dla znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego 

6) W przypadku umieszczania znaku na chodniku 

 

9. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA 

 

 Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu ustala się od dnia 16 listopad 2020 r. 

 Termin przywrócenia pierwotnej stałej organizacji ruchu ustala się do dnia 01 styczeń 2021r. 

 

10. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 

 

Podczas opracowywania niniejszego projektu poddano wszechstronnej analizie wpływ 

każdego projektowanego elementu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno z punktu 

widzenia kierowców jak i pozostałych uczestników ruchu. 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia miejsc robót powinny być 

czytelne, dobrze widoczne wykonane z folii odblaskowej typu 2 oraz utrzymane  w 

należytym stanie przez cały okres trwania robót. Konstrukcja stojaków użytych do urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu powinna zapewniać ich stabilność. 

 Osoby pracujące w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą koloru 

pomarańczowego wyposażoną w elementy odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej.  

 Elementy oznakowania pionowego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy 

stosować zgodnie z załącznikami graficznymi. 

 Działania należy wykonywać wyłącznie w warunkach dobrej widoczności na drodze. 

 Wszystkie osoby uczestniczące w pracach (pomiarach, badaniach) muszą być bezwzględnie 

wyposażone w odblaskowe kamizelki. 

 Wszystkie pojazdy w trakcie wykonywania prac na drodze winny mieć włączone lampy 

ostrzegawcze. 

 W celu uniknięcia ewentualnych kolizji czasowych organizacji ruchu Laboratoria mają 

obowiązek informowania na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem działań właściwy 

Rejon GDDKiA. 

 

 

Opracowała: 

 

 

mgr inż. Paulina Fritsch 
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