
OPIS TECHNICZNY 
do projektu organizacji ruchu na czas budowy  

drogi powiatowej nr 0152Z Mrzeżyno - Kołobrzeg w m. Dźwirzyno 

1. Podstawa opracowania. 
 Projekt organizacji ruchu na czas budowy opracowano w oparciu o następujące materiały: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908  z póź-
niejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 Nr170 poz. 1393 z późniejszymi 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 Nr 2181 z późniejszymi zmianami) łącznie z 
załącznikami nr 1,2,3 i 4 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w spawie szczegółowych warun-
ków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzanie, (Dz. U. Nr 
177z 2003r. poz.1729) 

• Uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

• Plan sytuacyjno – wysokościowy  z projektowanym rozwiązaniem drogowym. 

• Inwentaryzacja istniejącego oznakowania wykonana w terenie. 

2. Stan istniejący.   
Droga powiatowa nr 0152Z Mrzeżyno – Dźwirzyno – Kołobrzeg spełnia bardzo ważną rolę w 

układzie regionalnym i lokalnym, a jej znaczenie rośnie szczególnie w okresie turystycznym. Właśnie w 
okresie letnim jest to główna arteria po której poruszają się pojazdy mechaniczne, rowerzyści i piesi, 
wtedy natężenie ruchu jest bardzo duże, dzieje się tak w miesiącach letnich, natomiast w okresie póż-
niejszym ruch kołowy i pieszy jest o małym natężeniu.  
W chwili obecnej przedmiotowa droga powiatowa nr 0152Z posiada nawierzchnię jezdni betonową sze-
rokości 6,0m w dobrym stanie technicznym z jednostronnymi i dwustronnymi chodnikami z kostki beto-
nowej brukowej.  
Istniejące skrzyżowania są proste bez wydzielonych dodatkowych pasów skrętnych, co powoduje 
zmniejszenie przepustowości. 
Istniejące oznakowanie pionowe jest w złym stanie i w ramach niniejszego projektu zostanie wymienione 
na nowe. 

3. Stan projektowany. 
Przedmiotowa droga po przebudowie uzyska nawierzchnię bitumiczną, pasy lewoskrętne na 

skrzyżowaniach, chodniki z kostki betonowej oraz ścieżkę rowerową z kostki betonowej koloru czerwo-
nego.   

Zakresem przedmiotowej organizacji ruchu na czas budowy objęto następujący zakres robót bu-
dowlano – montażowych: 

• Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na kanale Resko 

• Przebudowę jezdni, chodników i budowę ścieżki rowerowej 

• Budowę projektowanego uzbrojenia podziemnego jak: kanalizacji deszczowej, odcinka  
wodociągu, odcinka gazociągu, przebudowę oświetlenia i urządzeń teletechnicznych 
W związku z tym, że most na kanale Resko w m. Dźwirzyno będzie rozebrany droga powiatowa 

(ul. Wyzwolenia) będzie na tym odcinku nieprzejezdna, natomiast  na ul. Wyzwolenia ruch będzie odby-
wał się wahadłowo po jednym pasie jezdni na odcinku robót.  
 W ramach niniejszego projektu wykonano następujące oznakowanie:   

• skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 109 z drogą powiatową 0152Z w m. Mrzeżyno – rys. nr 1 

• strefy budowy mostu w m. Dźwirzyno – rys nr 2 

• skrzyżowania ul. Mazowieckiej i ul. Artyleryjskiej, oraz ul. Artyleryjskiej z ul. Trzebiatowską 
            – rys. nr 3 

• oznakowanie stref robót dla prawego i lewego zajęcia pasa drogowego na terenie m. Dźwirzyno 
           (istnieje ograniczenie prędkości do 40km/h na obszarze całej miejscowości) – jako schematy 
           powtarzalne – rys. nr 4.1 i 4.2 

4. Uwagi końcowe. 
• Oznakowanie zostało wykonane zgodnie z w/w przepisami. 

• Projekt organizacji ruchu został uzgodniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

         Opracował: 

         inż. Jerzy Powalisz 


