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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU   
   Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie docelowej organizacji  ruchu w związku z przebudową
drogi wojewódzkiej nr 405 w ramach wyznaczenia trasy rowerowej prowadzącą z miejscowości Tułowice

Małe , Ligota Tułowicka  do centrum przesiadkowego PKP zlokalizowanego w miejscowości Tułowice.
Trasa rowerowa dodatkowo łączyć będzie miejscowość Tułowice Małe-Tułowice-Ligotę Tułowicką. 

Projektowana trasa rowerowa obejmuje następujące ulice
 Ul. Świerczewskiego – stanowiąca ciąg drogi wojewódzkiej nr 405 
 Tułowice, ul. Dworcowa – droga gminna nr 104104 O
 Tułowice, ul. Hanki Sawickiej – droga gminna nr 104107 O
 Tułowice, ul. Szkolna droga gminna nr 104125 O
 Tułowice, ul. Kościelna  droga gminna nr104110 O
 Tułowice, ul. Morelowa droga gminna nr  104116 O
 Tułowice, ul. Brzoskwiniowa droga gminna nr 104102 O
 Tułowice, ul. Sportowa droga gminna nr 104124 O
 Ul..Kościuszki  – stanowiąca ciąg drogi wojewódzkiej nr 405 
 Istn. ciąg pieszo jezdny wzdłuż drogi powiatowej  1519 O

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:
 Tułowice, ul. Swierczewskiego  – droga wojewódzka nr 405  – droga dwukierunkowa  o 

nawierzchni z kostki bitumicznej szer.6.0m
Odcinek jezdni od przystanku autobusowego ul. Dworocwej 

Na odcinku tym występuje chodniki z kostki betonowej szerokości zmiennej od 2.50-4.00m. Chodnik istn. 

rozdzielony jest pasem zielenie. Droga wojewódzka na odcinku tym ograniczona jest krawężnikiem 

betonowych. Ruch pieszych odbywa się istn.chodnikiem. Ruch rowerowy jezdnią drogi wojewódzkiej

Tułowice, ul. Kościuszki  – droga wojewódzka nr 405 szerokość 6.0m. Droga posiada od ul.Sportowej 
chodnik szerokości 2.50 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1519 O.

Opis stanu projektowanego.
Tułowice, ul. Świerczewskiego
Odcinek  (od istn. ścieżki z kostki betonowej do zatoki autobusowej)
Na odcinku tym założono przebudowę istn. ścieżki o szerokości zmiennej 1.60-1.80 i poszerzaniu jej do 
2.50m. Poszerzenie ścieżki należy dostosować do warunków terenowych  w taki sposób aby ścieżka nie 
kolidowała i w optymalny sposób wpasowała się w istniejący teren. Projektowany ciąg pieszo jezdny 
należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100 wtopionym do poziomu nawierzchni. Obrzeże należy wbudować 
na ławie betonowej C12/15. Powstałe poszarzenie należy wykonać  na podbudowie z kamienia łamanego 
0-31.5mm gr.15cm. Przed ułożeniem w-wy ścieralnej całą powierzchnię ściezki należy oczyścić z brudu 
kurzu. Nawierzchnię ścieżki zaprojektowano z betonu asfaltowego gr.4cm. którą jednolicie należy wykonać
na całej szerokości projektowanej szerokości ciągu. 
Na odcinku gdzie istniejący stan ścieżki jest w złym stanie technicznym , ścieżkę należy oczyścić z brudu , 
kurzu , porośli trawiastych, następnie należy wyrównać mieszankę z betonu asfaltowego gr. średniej 3cm. 
Po ułożeniu w-wy wyrównawczej należy na całej szerokości ułożyć w-wę ścieralną szerokości 2.50m.

Tułowice, ul. Kościuszki  
Trasa rowerowa odcinek od ul. Sportowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1519 O do połączenia z
istn. ścieżką rowerową 
Na odcinku tym projektuję się wykorzystanie istn. ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej szer.2.50.
Na odcinku tym zaprojektowano ustawienie znaków C13/16 oraz znaków oznaczenia kierunkowe trasy 
rowerowej. Istniejące przejście dla pieszych należy dostosować do przejazdu rowerów poprzez zmianę 
oznakowania poziomego oraz pionowego w postaci znaków D-6b. 

Szczegóły pokazano na rysunkach w skali 1:500



Wymogi dla oznakowania 
1.Grupa wielkości znaków  - znaki wzdłuż proj. trasy rowerowej ciągów pieszo jezdnych , informacje 
dla rowerzystów oznakować znakami małymi. Znaki na drogach gminnych – wielkość małe 
Oznakowanie przejść dla pieszych D-6b znaki średnie , znaki na drodze wojewódzkiej jako średnie.
2.Słupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kołowym lub eliptycznym o średnicy min 60,0mm, 
3.Słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały
4.Znaki należy umocować na wysokości  min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie 
zabudowanym, mierząc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w 
odległości od 0,50 m do 2,0m  od krawędzi jezdni drogi. Wysokość i odległość znaku powinna być 
dostosowana do konkretnego miejsca na drodze.
5.Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o  profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do
słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.
6.Elementy mocujące z materiałów ocynkowanych
7.Lica tarcz znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i 
powinny być wykonane w foli odblaskowej typu 1. Znaki A-7, B-20,  wykonać należy z foli odblaskowej
typu 2.
8.Wszystkie materiały użyte do oznakowania muszą spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane.
9. Oznakowanie poziome wykonać powłoka z barwionej żywicy [typu PT ASFALT] do nawierzchni 
asfaltowych betonowych dodatkowo uszorstniona kruszywem kwarcowym barwionym o grubości 
0,8mm (o zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2)
- kolor czerwony dotyczy powierzchni pomiędzy liniami P-11 przejazdu rowerowego   
- linie P-10 oraz P-11 kolor biały 
- Symbol roweru -P-23 kolor biały
10.Termin wprowadzenia oznakowania grudzień 2017 r

Opracował :  
                                                                                                                                    mgr.  inż Grzegorz Kaczmarek

mgr inż. Tomasz Sokulski  
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