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tel. 077 455 89 67; fax. 077 456 66 63 kom 602 779 951; 696 177 470 

45-268 OPOLE ul.  Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl 
 

 

METRYKA PROJEKTU 
 

 

Projekt stałej organizacji ruchu 
Budowa chodnika wraz z remontem odwodnienia 

 
LOKALIZACJA: 

Stare Siołkowice ul. Klapacz 
dz. nr 285/1 obr. Stare Siołkowice. 
 
 
 
INWESTOR: 

Gmina Popielów 
 
BRAN�A: 

Drogowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT: 

- in�. Sebastian Raudzis. 

 
Data opracowania: 

maj 2008 r. 
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ZAWARTO�� OPRACOWANIA 
 
 
 
 

1. Opis techniczny, 

2. Plan orientacyjny, 

3. Oznakowanie istniej�ce, 

4. Projekt stałego oznakowania. 
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Zakres opracowania obejmuje oznakowanie wjazdu i wyjazdu z parkingu przy gimnazjum w 

zwi�zku z budow� chodnika wraz z remontem odwodnienia w m. Stare Siołkowice ul. 

Klapacz. Opracowanie jest rozszerzeniem i cz��ciow� zmian� w dokumentacji ZDP w Opolu. 

Jezdnia ul. Klapacz posiada nawierzchni� bitumiczn� z obustronnymi rowami i poboczami. 

Ruch jest dwukierunkowy. Jezdnia jest o szeroko�ci około 5,0 m. Ulica nie posiada chodnika. 

Wjazdy na parking szkolny b�d� jednokierunkowe wg rys. nr 2. 

Zastosowa� znaki wielko�ci małej (wg wykazu). Znaki drogowe nale�y zamontowa� 

na wysoko�ci 2,20 m mierz�c od poziomu nawierzchni chodnika do dolnej kraw�dzi tarczy 

znaku. 

Do wykonania słupków zastosowa� rury o przekroju okr�głym i barwie szarej (�rednicy 2’’). 

Zamiennie dopuszcza si� zastosowa� słupki z profili o przekroju innym ni� kołowy – pod 

warunkiem posiadania stosownej aprobaty technicznej oraz �wiadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym. 

Lica tarcz znaków wykona� z folii odblaskowej typu 1. 

Projekt zagospodarowania centrum wsi według odr�bnego opracowania. 

Znaki drogowe pionowe powinny by� zgodne ze wzorami w zał�czniku nr l do 

Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze	 bezpiecze	stwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, póz. 2181 z dnia 23 

grudnia 2003 r.). Wykonawca zadania powinien ka�dorazowo sprawdzi� ich widoczno�� i 

ewentualnie dokona� drobnych korekt ich ustawienia. 

 

Organizacja ruchu powinna zosta� wprowadzona do ko�ca 2009 r. 

 
PROJEKTANT: 

. - in�. Sebastian Raudzis.
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WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA 

 
 

 

Oznakowanie pionowe: 

• B-2   2 szt. wielko�ci małej, 

• D-3   1 szt. wielko�ci małej, 

• słupki z rur 2”  3 szt. 


