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Istniej ąca organizacja ruchu 
 

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest poza terenem 
zabudowy, od końca miejscowości Sowno do początku miejscowości 
Smogolice, tj. od km 3+570,00 do km 6+462,72. 

Obecnie droga powiatowa nr 1709Z, na odcinku etapu B, posiada 
jezdnię bitumiczną o szerokości 6,00 m z poboczami gruntowymi o 
szerokości ok. 1,00m.  
W km 5+869,50 po stronie lewej występuje skrzyŜowanie zwykłe z drogą 
powiatową w kierunku miejscowości Poczernin. W obszarze tego 
skrzyŜowania, w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z znajduje się para 
zatok autobusowych o nawierzchni bitumicznej. Istniejąca zatoka 
autobusowa w km 5+730,68 po stronie lewej posiada peron o szerokości 
1,00m o nawierzchni bitumicznej. Druga z zatok nie posiada utwardzonej 
nawierzchni na peronie. Poza tym wyraźny brak jest bezpiecznego 
połączenia w/w zatok autobusowych ze skrzyŜowaniem z drogą 
powiatową nr 1708Z. Na objętym opracowaniem etapie droga powiatowa 
dw 142-Stargard Szczeciński nie posiada ciągów pieszych oraz ścieŜek 
rowerowych.  

Na istniejącą organizację ruchu na objętym opracowaniem 
odcinku drogi powiatowej składa się oznakowanie pionowe w dobrym 
stanie, niekompletna kilometracja drogi wyznaczona słupkami U-1a i    
U-1b oraz oznakowanie poziome w bardzo złym stanie.  
 
Projektowane oznakowanie pionowe 
 

Oznakowanie pionowe przedstawiono na planszy organizacji ruchu 
w skali 1:1000. Projektuje się wymianę i uzupełnienie oznakowania 
pionowego oraz wprowadzenie, rzec by moŜna nieistniejącego obecnie 
oznakowania poziomego. 

Ze względu na łuk poziomy o małym promieniu występujący w km 
3+647,75 do km 3+739,89 projektuje się ograniczenie prędkości do 
70 km/h oraz zakaz wyprzedzania znakami odpowiednio B-33 i B-25. 
SkrzyŜowanie objętej opracowaniem drogi powiatowej nr 1709Z z drogą 
powiatową nr 1708Z do m. Poczernin wraz z projektowanymi zatokami 
autobusowymi, peronami, chodnikiem łączącym obie zatoki oraz 
przejście dla pieszych zaprojektowano z pełnym oznakowaniem 
pionowym oraz ograniczeniem prędkości do 70 km/h.  
 
 
 
 



Wymagania stawiane znakom pionowym 
 

Na omawianym odcinku drogi powiatowej nr 1709Z projektuje się 
oznakowanie pionowe z zastosowaniem znaków z grupy średniej, tj. o 
długości boku 900 mm i średnicy 800 mm.  
Znaki naleŜy wykonać z folii odblaskowej typu 1 na podkładzie z blachy 
stalowej grubości 2 mm, posiadającej znak bezpieczeństwa B. 
Wyjątkowo znaki A-7 naleŜy wykonać z folii odblaskowej typu 2. Tył 
znaków powinien być pomalowany farbą proszkową koloru szarego, 
natomiast słupki do znaków naleŜy wykonać z rur ocynkowanych koloru 
szarego. Folia typu 1 zastosowana na lica znaków powinna mieć 7-letnią 
gwarancję potwierdzoną znakiem wodnym, zaś folia typu 2 – 10-letnią 
gwarancję. 

Wszystkie znaki naleŜy ustawić zgodnie z wytycznymi 
„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” zawartych 
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003r. 

Odległości znaków od krawędzi jezdni oraz wysokość ich 
umieszczenia obrazują poniŜsze rysunki: 

 

 

 

Rys. 1. Wysokość umieszczania na ulicy znaków E-1, od E-2 do E-14 



 
Rys. 2. Wysokość umieszczania na drodze znaków na jednym słupku 

 
rys.3. Wysokość umieszczania na drodze dwóch znaków na jednym słupku 



W ramach przebudowy drogi powiatowej przewidziano równieŜ wymianę 
istniejących barier stalowych na SP-09 oraz słupków kilometracyjnych   
U-1a i U-1b. Na słupkach prowadzących w pełnych hektometrach naleŜy 
zastosować znak U-7, natomiast w pełnych kilometrach znak U-8. 
 
Zestawienie znaków pionowych: 
 

Lp. Symbol Znaczenie znaku J.m. Ilość 

1 A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo szt. 1 
2 A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo szt. 1 

3 A-4 Niebezpieczne zakręty – pierwszy 
w lewo szt. 1 

4 A-6b 
SkrzyŜowanie z drogą 
podporządkowaną występującą 
po prawej stronie 

szt. 1 

5 A-6c 
SkrzyŜowanie z drogą 
podporządkowaną występującą 
po lewej stronie 

szt. 1 

6 A-7 Ustąp pierwszeństwa szt. 1 

7 A-16 Przejście dla pieszych szt. 2 

8 B-25 Zakaz wyprzedzania szt. 4 

9 B-33 Ograniczenie prędkości do 70 
km/h szt. 4 

10 D-6 Przejście dla pieszych szt. 2 
11 D-15 Przystanek autobusowy szt. 2 
12 E-2a Drogowskaz  szt. 1 

13 E-4 Drogowskaz „Poczernin 1” szt. 2 
14 U-3a Tablice prowadzące szt. 3 

15 U-3b Tablice prowadzące szt. 3 



Projektowane oznakowanie poziome 
 
Projektowane oznakowanie przedstawiono na planszy organizacji ruchu 
w skali 1:1000.  
Oznakowaniem poziomym oznakowano: 

• linie krawędziowe P-7a, P-7c i P-7d, 
• pasy ruchu P-1a, P-1e, P-3a, P-4, P-6,  
• linie warunkowego zatrzymania złoŜonej z trójkątów P-13, 
• linie warunkowego zatrzymania złoŜone z prostokątów P-14, 
• przejścia dla pieszych P-10. 

 
Projekt organizacji ruchu został przeanalizowany pod względem 
warunków widoczności pionowej i poziomej. 

 



Wymagania stawiane znakom poziomym 
 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się dobrą 
widocznością w kaŜdych warunkach, jednoznaczną czytelnością 
znaków, odpowiednią szorstkością, trwałością oraz właściwościami 
odblaskowymi. 

Do oznakowania stałej organizacji ruchu naleŜy stosować znaki o 
barwie białej, które naleŜy malować grubowarstwowo farbami 
chemoutwardzalnymi. 
 
Zestawienie znaków poziomych: 
 
Lp. Symbol Opis J.m. Ilość Pow. [m²] 

1 P-1a Linia pojedyncza przerywana -
długa mb 852 34,08 

2 P-1e Linia pojedyncza przerywana – 
prowadząca szeroka mb 66,0 7,92 

3 P-3a Linia jednostronnie przekraczalna 
– długa  mb 394 78,8 

4 P-4 Linia podwójna ciągła mb 1144,5 274,68 

5 P-6 Linia ostrzegawcza mb 200 16 

6 P-7a Linia krawędziowa – przerywana 
szeroka mb 136,0 16,32 

7 P-7c Linia krawędziowa – przerywana 
wąska mb 1646,0 98,76 

8 P-7d Linia krawędziowa – ciągła wąska mb 3288,0 394,56 

9 P-13 Linia warunkowego zatrzymania 
złoŜona z trójkątów mb 11,5 3,02 

10 P-14 Linia warunkowego zatrzymania 
złoŜona z prostokątów mb 5,5 2,06 

    Σ 926,2 
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