
 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                       - 1 - 

 

 

 

 

Projekt stałej organizacji ruchu 

dla ulicy Kutnowskiej (DK 62) w Płocku 

w km od 118+286 do 119+460 w związku z inwestycją pn.: 
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1) PODSTAWA OPRACOWANIA 

▪ Konieczność przeprowadzenia remontu nawierzchni i odtworzenia istniejącego stanu oznakowania 

▪ Pomiary w terenie; 

▪ Inwentaryzacja własna (dok. fotograficzna); 

▪ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

▪ 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 dla: 

▪ znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1; 

▪ znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2; 

▪ sygnałów drogowych – załącznik nr 3; 

▪ urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4. 

 

2) PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie stałej organizacji ruchu dla ulicy 

Kutnowskiej (DK 62) w Płocku w km od 118+286 do 119+460 po remoncie nawierzchni jezdni wraz 

utwardzonymi poboczami polegającym na sfrezowaniu nierównej nawierzchni, wyrównaniu, 

ułożeniu siatki i odtworzeniu warstwy wiążącej i ścieralnej. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje odtworzenie istniejącego oznakowania 

pionowego, poziomego  oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu na wyremontowanym odcinku 

drogi. 

3) CHARAKTERYSTYKA ULICY 

Ulica Kutnowska zaliczana jest do kategorii drogi krajowej nr 62, klasy głównej 

Ulica Kutnowska posiada dwukierunkową jezdnię szer. ok. 7,0 mb o nawierzchni 

asfaltowej, obustronne pobocza asfaltowe o szer. 1,25 m.  

Obszar opracowania zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym, na którym 

obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. W 2014 roku został przeprowadzony remont 

nawierzchni jezdni i poboczy na odcinku od km 119+460 do km 122+055. 

W 2015 roku został przeprowadzony generalny pomiar ruchu GDDKiA, gdzie SDR wynosił 

5921. Podział na strukturę rodzajową przedstawia tabela poniżej. 
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4) OPIS OZNAKOWANIA DO ODTWORZENIA 

 Opracowanie przewiduje odtworzenie oznakowania: 

- poziomego zgodnie z wykazem np.: P1a, P7a, P7b,; 

- pionowego zgodnie z wykazem, w przypadku ich demontażu,  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w przypadku ich demontażu. 

 Szczegółowe rozwiązania wskazano na planach sytuacyjny oznakowania – wg rys. nr 1 

 Oznakowanie pionowe wykonane jest ze znaków dużych (D) – droga krajowa dwujezdniowa, 

których lica powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 1, w przypadku znaków A-7, B-2, B-

20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. 

 Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe na jezdni. 

Wszystkie znaki należy ustawiać 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. 

 

5) TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:  

do 31.10.2018r. 
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6) INFORMACJE DODATKOWE 

Na podstawie §12 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jednostka wprowadzająca organizację ruchu 

powinna zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz Komendanta Policji o 

terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed termin rzeczywistego wprowadzenia 

organizacji ruchu. 

7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA 

 

Wielkość 
znaku 

 

Droga 

Kategorie znaków 

Znaki 
ostrzegawcze 

Znaki zakazu  
i nakazu 

Znaki 
informacyjne 

- długość boku  

- typ folii  

- średnica 

- typ folii 

- długość 
podstawy 

- typ folii 

Mini (MI) 

- słupki przeszkodowe 

- tablice kierujące 

- drogi w ob. zabudowanym, jeżeli warunki nie 
pozwalają na umieszczenie znaków większych 

- wąskie uliczki zabytkowych miast 

600 mm 

folia – typ 1 

400 mm 

folia – typ 1 

400 mm 

folia – typ 1 

Małe (M) 

- drogi gminne 

- drogowskazy tablicowe na drogach 
powiatowych 

750 mm 

folia – typ 1 

600 mm 

folia – typ 1 

600 mm 

folia – typ 1 

Średnie (S) 

- łącznice dróg ekspresowych i autostrad 

- jednojezdniowe drogi wojewódzkie i krajowe 

- drogi powiatowe, z wyjątkiem drogowskazów 
tablicowych 

600 mm 

folia – typ 1 

800 mm 

folia – typ 1 

600 mm 

folia – typ 1 

 Duże (D) 

- droga ekspresowa 

- droga dwujezdniowa poza ob. zabudowanym 

- droga dwujezdniowa w ob. zabudowanym 
(dopuszczalna prędkość większa niż 60km/h) 

1050 mm 

folia – typ 2 

900 mm 

folia – typ 2 

900 mm 

folia – typ 2 
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8) ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA 
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Plan orientacyjny 

 

 


