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OPIS  
 

przebudowy drogi powiatowej w m. Wojnasy na dł. 0,79km ( dr nr. 1832N od km 6+670 
do 7+280 dł. 0,610km, oraz dr. pow. nr 1913N od km 0+000 do km 0+180 dł. 0,180km)  

w obrębie Wojnasy   

 
 

 
1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. 
 

1. Umowa Nr 33/PZD/2015 z dnia 04.11.2015r z Powiatowym Zarządem Dróg w Olec-
ku. 

2. 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. Nr 43 , poz. 430/. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegó-
łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem  /Dz. U Nr 177 poz.1729  z dnia 14.10.2003r/ 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz.2181 
dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r 

5. Załącznik Nr1 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i 
warunki ich umieszczania na drogach 

6. Inwentaryzacja oznakowania istniejącego. 

 
2.0 Parametry techniczne projektowe. 

 

 - klasa techniczna drogi    -  L   
- prędkość projektowa                -  40km/h  
- szerokość jezdni zasadnicza            -  5,0m  
- pochylenie poprzeczne jezdni   -  2,0% /jednostronne/ 
- pobocza z mieszanki kruszywa   - 1,0m 
- kategoria ruchu – KR-1 

 
3.0 Stan istniejący i zakres opracowania. 

 

3.1.Ukształtowanie istniejącej drogi 

Zakres opracowania określony przez Zamawiającego stanowi odcinek drogi powia-
towej od km 6+670 od skrzyżowania z drogą gminną Nr 142011N Wilkasy – Wojna-
sy przez miejscowość Wilkasy do końca skrzyżowania z drogą gminna Nr 42025N w 
km 7+460 jako kontynuacja pikietażu narastająco od początku trasy ( km 0+180 dro-
gi powiatowej Nr 1913N) 
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Na długości opracowania droga posiada 7 załamań trasy w planie. Przebieg drogi i 
szerokość jezdni w śladzie użytkowania wynoszą od 4,5 do 6,0m. 

3.2.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 

 

Na odcinku objętym opracowaniem występuje wiejska zabudowa zagrodowa zwią-
zana z rolniczym charakterem terenu. 

 
3.3. Istniejące skrzyżowania . 
 

W świetle przepisów prawa o ruchu drogowym w stanie obecnym nie występują 
skrzyżowania z drogami  o nawierzchni twardej na długości większej niż 20m. Mając 
na uwadze , że na drogi gminne została sporządzona dokumentacja projektowa z ich 
przebudową na nawierzchnie twarde przyjęto skrzyżowania w sensie fizycznym jak i 
z punktu widzenia docelowej organizacji ruchu o następującej lokalizacji: 

 km 6+688 strona prawa droga gminna nr 142025N Wilkasy - Wojnasy 

 km 7+280 strona lewa z drogą powiatową Nr 1832N i jednocześnie początek drogi 
pow. Nr 1913N 

 km 7+448,4 strona lewa z doga gminną Nr 142025N Wojnasy - Wierciochy 

 
 
 
4.0 Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

 

4.1. Przebieg trasy. 

Początek opracowania w km 6+670m na początku skrzyżowania z droga gminną 
Wilkasy - Wojnasy. Koniec na końcu skrzyżowania z drogą gminną Nr 142025N 
Wilkasy – Wojnasy w km 0+180 drogi powiatowej Nr 1913N w umownym kilome-
trażu 7+460,0. 
Trasa drogi na projektowanym odcinku posiada 7załamań o kątach zwrotu od 18,84g 

do 108,015g. Załamania trasy wyokrąglono odcinkami łuków poziomych o warto-
ściach promieni od R=35m do R=150m.    
 

4.2. Niweleta projektowana drogi. 

Niweletę nawierzchni zaprojektowano w aspekcie dostosowania optymalnego do 
istniejącego zagospodarowania terenu i istniejącej niwelety nawierzchni z pospółki. 
Projektowana korekta niwelety wynika z wymogu zastosowania normatywnych po-
chyleń podłużnych i wartości promieni łuków pionowych. Przy kształtowaniu niwe-
lety kierowano się spełnieniem warunku wykonania podbudowy na istniejącej jezd-
ni o pełnej grubości 20cm. 
Pochylenia maksymalne niwelety nawierzchni wynoszą 2,15% , minimalne 0,5%. 
Na odcinku długości 70m pochylenie podłużne niwelety zaprojektowano 0,04% z 
odwodnieniem poprzecznym do istniejącego rowu przydrożnego na istniejących 
warunkach. 

Załamania niwelety wyokrąglono odcinkami łuków kołowych o promieniach  
wklęsły Rmin= 1500m , Rmax= 2500 
wypukły Rmin= 1500m , Rmax=2000 
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Wartości promieni łuków pionowych i poziomych mieszczą się w normatywnych 
przedziałach dla przyjętej prędkości projektowej i klasy drogi. 

Wysokościowo niweletę dowiązano do niwelacji państwowej z poziomem odniesie-
nia Kronsztad w oparciu o reper państwowy Nr AJ-0815, H=167.89 na szczytowej 
ścianie budynku mieszkalnego nr20 od strony wschodniej . 
Niweletę trasy przedstawiono na załączniku graficznym nr 4 "Profil podłużny". 

4.3. Przekroje normalne. 

W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnię o szerokości podstawowej 
5,00m 
Na łukach poziomych zaprojektowano poszerzenia jezdni adekwatne do wartości 
promieni łuków. Zmianę szerokości jezdni jak i pochylenia poprzecznego zaprojek-
towano na obustronnych prostych przejściowych długości L=15,0m. Pochylenie 
jezdni na całej długości jednostronne  w dostosowaniu do kierunku zwrotu trasy ce-
lem zapewnienia prawidłowego odwodnienia jezdni, Pobocza szerokości 1,0m z 
mieszanki 50% kruszywa łamanego . 
Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie przekrojów normalnych przedstawio-
no na załączniku graficznym Nr3 „Przekroje normalne” i załączniku nr 2 „Plan sy-
tuacyjny” 

 

5.0. Zasady oznakowania 
 

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje znaki ostrzegawcze , zakazu i informa-
cyjne. Lokalizacja znaków poziomych i pionowych przedstawiono na planie ozna-
kowania w skali 1:500 (rys.2) 
Do oznakowania należy stosować znaki o symbolach , wymiarach i kolorystyce 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. 
Znaki powinny być widoczne ( dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odle-
głości pozwalającej kierującemu na właściwą reakcję. 

Stosowane znaki powinny być znakami odblaskowymi o licach pokrytych folią I 
generacji na podkładzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkości – średnie. 
Lica znaków A-7 powinny być pokryte folią II generacji/ 
Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalo-
wych ocynkowanych φ60mm, w odległości 0,5-2,0m od krawędzi jezdni , na wyso-
kości 2,0m (dół tarczy od powierzchni pobocza). 
W czasie wykonania oznakowania poziomego temperatura nawierzchni i powietrza  

 
 
6.0. Termin wprowadzenia organizacji ruchu 
 

Przewidywany termin realizacji zadania - II kwartał 2016r. 
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7.0. Wykaz znaków 
 

 
a) Oznakowanie pionowe do ustawienia - lokalizacja 
 

L.p Lokalizacja 
Symbol zna-

ku 
Znaczenie znaku Uwagi 

1 6+630 L D-43 koniec obszar zabudowy  
2 6+630 P D-42 obszar zabudowy  
3 6+650 P D-1 droga z pierwszeństwem  

4 6+670 P E-4 
drogowskaz w kształcie strzały 
do miejscowości  

( Wilkasy 5) 

5 6+700 L E-4 
drogowskaz w kształcie strzały 
do miejscowości ( Wilkasy 5) 

 

6 0+015 P A-7 ustąp pierwszeństwa 
7 0+035 L D-43 koniec obszaru zabudowy 
8 0+035 P D-42 obszar zabudowy 

Droga gminna 
Wilkasy - 
Wojnasy 

9 6+720 L D-1 droga z pierwszeństwem  
10 7+045 P D- 15 przystanek autobusowy  
11 7+155 P A-1 niebezpieczny zakręt w prawo  
12 7+235 P D-1  droga z pierwszeństwem  

13 0+015 A-7 ustąp pierwszeństwa 
dr. pow. Rynie 

- Wojnasy 
14 7+ 285 P D-1 droga z pierwszeństwem  
15 7+320  L A-2 niebezpieczny zakręt w lewo  
16 7+425 P D-1 droga z pierwszeństwem  

17 7+448 P E-4 
drogowskaz w kształcie strzały 
do miejscowości  

Wierciochy 3 

18 0+015 P A-7 ustąp pierwszeństwa 
dr gm. Wojna-

sy - Wierciochy 
19 7+470 L D-1 droga z pierwszeństwem  
20 7+490 L D-42 obszar zabudowy  
21 7+490 P D-43 koniec obszar zabudowy  
22 7+510 L E-17a miejscowość 
23 7+510 P E-18a koniec miejscowości 

Wojnasy 
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Zestawienie znaków pionowych do ustawienia 
 

L.p. 
Symbol 
znaku 

Znaczenie znaku Ilość Uwagi 

1 A-1 niebezpieczny zakręt w prawo 1  
2 A-2 niebezpieczny zakręt w lewo 1  
3 A-7 ustąp pierwszeństwa 3  
4 D-1 droga z pierwszeństwem 6  
5 D-15 przystanek autobusowy 1  
6 D-42 obszar zabudowy 3  
7 D-43 koniec obszar zabudowy 3  

8 E-4 
drogowskaz w kształcie strzały do miejsco-

wości ( Wilkasy 5) 
2  

9 E-4 
drogowskaz w kształcie strzały do miejsco-

wości ( Wierciochy 3) 
2  

10 E-17a miejscowość 1 Wojnasy 
11 E-18a koniec miejscowości 1 Wojnasy 

Razem tablice znaków 24  
Słupki stalowe fi 60mm 35szt ocynkowane 

  






