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1. Zatwierdzenie – Marszałek Województwa Śląskiego 
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2. Opinia – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

 

Komentarz projektanta:  
Ad. 1. Dopasowano długość projektowanych linii krawędziowych do szerokości zjazdów. 
Ad. 2. Wydłużono linię P-6 o 5 m w rejonie zjazdu do posesji nr 66. 

Ad. 3. Usunięto znak D-1 na drodze wojewódzkiej oraz B-20 na ulicy Jana Pawła II ze względu, że jest to 
ulica Jana Pawła II nie posiada kategorii drogi publicznej (zgodnie z pismem Gminy Poczesna z dnia 
22 marca 2016 r. załączonego do niniejszego projektu). 

Ad. 4. Zrezygnowano z wymiany istniejących znaków A-7, B-20, E-4. 
Ad. 5. Na planie organizacji ruchu pokazano istniejący znak B-20 na wlocie ul. Jana Pawła II. 
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3. Opinia – Starosta Częstochowski  

 

Komentarz projektanta: 
Ad. 1. Uzupełniono plan organizacji ruchu o istniejące oznakowanie na drodze powiatowej nr 1054S 

w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 904 oraz o projektowany (od strony południowej) 
znak D-2 wraz ze znakiem A-7 i tabliczką z napisem „Stop” i odległością od skrzyżowania. 

Ad. 2. Na połączeniu ulicy Jana Pawła II z drogą wojewódzką 904 zaprojektowano znaki D-46 i D-47. 
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4. Opinia – Wójt Gminy Poczesna 
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5. Opinia – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach 

 
Komentarz projektanta:  
Ad. 1. Nie oznakowano przystanków autobusowych znakiem poziomym P-17 ze względu na to, że powyższy 

znak znajdowałby się na wysokości istniejących zjazdów. 
Ad. 2. Na stronie tytułowej projektu podano termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu. 
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6. Opinia – Komendant Miejski Policji w Częstochowie 
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7. Opinia – Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie 
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8. Pismo dotyczące kategorii drogi publicznej – Gmina Poczesna 
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9. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn. Budowa 

kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewódzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa w 

miejscowości Nierada do ulicy Gajowej w miejscowości Nierada. (I etap – na odcinku od posesji nr 

36 ul. Targowa w miejscowości Nierada do posesji nr 177 ul. Targowa w miejscowości Nierada). 

10. Zakres i cel opracowania  

Projekt obejmuje wykonanie docelowej organizacji ruchu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej 

i odtworzeniu nawierzchni drogi wojewódzkiej. Zaprojektowano oznakowania poziomego i korektę 

oznakowania pionowego, które zostało nawiązane do istniejącego oznakowania. 

Niniejszy projekt wykonano w celu uzyskania niezbędnych opinii oraz zatwierdzenia projektu 

stałej organizacji ruchu przez Marszałka Województwa Śląskiego. 

11. Zleceniodawca 

Gmina Poczesna 

ul. Wolności 2 

42-262 Poczesna 

 

12. Jednostka projektowa 

SD PROJEKT s. c. 

ul. Szymborska 10/8 

60-254 Poznań 

tel./fax 061 847 38 06  

e-mail: biuro@sdprojekt.pl 

 

 Projektant: mgr inż. Robert CYRKIEL 

 oraz zespół w składzie: mgr inż. Marcin ŚLIWA 

  mgr inż. Barbara SZAWULAK 

13. Podstawa opracowania 

 Umowa nr GIZ.272.14.2014.DM zawarta w dniu 7 marca 2016 r. pomiędzy Gminą 

Poczesna a biurem projektowym SD PROJEKT s.c. 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 35, 

z dnia 19 sierpnia 1997 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 

z dnia 31 sierpnia 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 

1393 z dnia 12 października 2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

mailto:biuro@sdprojekt.pl
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ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 

z dnia 23 grudnia 2003 r.) 

 Opublikowane przez ZDW w Katowicach wytyczne techniczne 

 Przeprowadzona wizja w terenie 

14. Stan istniejący 

Odtwarzana nawierzchnia jezdni ulicy Targowej, Jana Pawła II i Pustej stanowi fragment drogi 

wojewódzkiej nr 904 łączącej drogę krajową nr 1 z drogą krajową nr 46 i jest położona na terenie 

gminy Poczesna. Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane na odcinku od ul. Targowej 36  

w miejscowości Nierada do ul. Targowej 177 w miejscowości Nierada. 

Odcinek ulicy objęty niniejszym opracowaniem ma długość około 1,4 km. 

Na przedmiotowym droga wojewódzka nr 904 krzyżuje się z ulicami: Jana Pawła II oraz Pustą. 

Ulica na tym odcinku ma przekrój 1x2 i jezdnię bitumiczną. Jezdnia jest ograniczona 

krawężnikiem betonowym w miejscach, w których przylega do niej chodnik, a w pozostałych 

przypadkach poboczem gruntowym. 

Na odcinku od ul. Targowa 36 w miejscowości Nierada do posesji nr 158 w miejscowości 

Nierada znajduje się chodnik lewostronny stanowiący dojście do przyległych posesji. W 

pozostałych miejscach znajduje się pobocze i rowy przydrożne. Większość zjazdów 

indywidualnych ma nawierzchnię nieutwardzoną. Zjazdy utwardzone mają najczęściej 

nawierzchnię z elementów betonowych (kostka brukowa itp.). 

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 904 znajdują się przystanki autobusowe 

zlokalizowane w ciągu pasów ruchu (brak zatok autobusowych ze względu na ograniczenia 

terenowe). 

15. Stan projektowany 

W związku z budową kanalizacji sanitarnej konieczne jest wykonanie odtworzenia istniejącej 

nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej. Konieczne jest również odtworzenie fragmentów 

istniejących chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej oraz zjazdów i poboczy  

z destruktu. Wszystkie parametry techniczne drogi pozostaną bez zmian. 

16. Oznakowanie pionowe 

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej usytuowany jest na terenie zabudowanym. 

Parametry techniczne oznakowania pionowego powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

w „Wytycznych Technicznych Znaki Pionowe i Konstrukcji Wsporcze – wersja lipiec 2011” 

zamieszczonych na stronie internetowej ZDW w Katowicach. 

Szczegółową lokalizację istniejących do usunięcia, istniejących do wymiany na nowe oraz 

istniejących znaków pionowych pokazano na rys. 2. Plan organizacji ruchu. 

17.  Oznakowanie poziome 

Parametry techniczne oznakowania poziomego powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone w „Wytycznych Technicznych Oznakowanie Poziome – wersja grudzień 2009” 

zamieszczonych na stronie internetowej ZDW w Katowicach. 
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Projektowane, odtwarzane oraz istniejące oznakowanie poziome pokazano na rys. 2. Plan 

organizacji ruchu.  

 

 

 
Opracował 

 

 

 

mgr inż. Robert CYRKIEL
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18. Wykaz załączników  

 

 

Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000 

Rys. 2. Plan organizacji ruchu w skali 1:1 000 

 

 

 


