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OPIS TECHNICZNY 

do projektu docelowej organizacji ruchu w związku z wytyczeniem pasów rowerowych w ciągu 

ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu na odcinku od pl. Legionów do pl. Orląt Lwowskich. 

 

1. Podstawa opracowania 

a) Zlecenie inwestora. 

b) Zaktualizowane mapy sytuacyjne w skali 1:500. 

c) Projekty branżowe. 

d) Rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) 

wraz z załącznikami 1-4. 

e) Wytyczne ZDiUM do projektowania. 

f) Inwentaryzacja oznakowania drogowego oraz nawierzchni przeprowadzona w terenie w 

maju 2015 r.  

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wyznaczenie pasów rowerowych po obu stronach ulicy Piłsudskiego na 

odcinku od pl. Orląt Lwowskich do pl. Legionów oraz uporządkowanie miejsc do parkowania w 

zatokach postojowych w rejonie powstałej infrastruktury drogowej.  

 

3. Stan istniej ący 

Ulica Piłsudskiego zlokalizowana jest w centralnej części Wrocławia i należy do ulic podstawo-

wego układu komunikacyjnego w mieście. Należy do kategorii dróg gminnych, klasy technicznej 

„Z” i przenosi duże natężenie ruchu o charakterze tranzytowym, w tym komunikację tramwajową i 

autobusową. Na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój: ulica dwukierunkowa, dwu-

jezdniowa, z czego jezdnia wschodnia posiada 2 pasy, a jezdnia zachodnia – 2, 3 i 4 pasy ruchu. 

Jezdnie oddzielone są od siebie pasem rozdziału z wydzielonym, dwukierunkowym torowiskiem 

tramwajowym. Po obu stronach ulicy zlokalizowane są zatoki postojowe (wjazd do zatok bezpo-

średnio z jezdni ul. Piłsudskiego). Ulica posiada obustronne chodniki o nawierzchni z płytek be-

tonowych.  
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4. Rozwi ązania projektowe 

Zaprojektowano wytyczenie pasów rowerowych o szer. 1,5m z jezdni. W związku z powyższym 

sporządzono korektę szerokości pasów dla ruchu ogólnego zachowując asymetryczny podział 

jezdni (prawy pas ruchu 2,90m, lewy / pozostałe - 2,75m).  
 

Na wlotach przed skrzyżowaniami nadzorowanymi pracą sygnalizacji świetlnej zaprojektowano 

śluzy rowerowe: na pl. Orląt Lwowskich 2 śluzy dla relacji skrętnej w lewo oraz do jazdy na 

wprost i prawo, na pl. Legionów 1 śluzę dla relacji na wprost.  
 

W związku z brakiem normatywnej szerokości jezdni do zorganizowania 3 pasów ruchu + pasa 

rowerowego na wlocie ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Grabiszyńską, przewidziano po-

szerzenie jezdni kosztem wyniesionej w krawężniku wyspy kanalizującej ruchu oraz przewidziano 

do przesunięcia słupek HY wraz z sygnalizatorem dla pieszych, co jest przedmiotem odrębnych 

opracowań branży drogowej i elektrycznej.  
 

Na wysokości posesji nr: 7-9a zorganizowano wytyczony z jezdni parking. Wzdłuż istniejących 

oraz projektowanych zatok postojowych zaprojektowano słupki CITY uniemożliwiające postój 

pojazdów inny niż dopuszczony przepisami  tj. równolegle do osi jezdni.  
 

Lokalizację oznakowania oraz urządzeń brd wraz z wymiarami i domiarami pokazano na rys. 1.  

 

5. Standardy oznakowania drogowego 

a) Znaki pionowe: 

• tarcza znaku profilowana – wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2,0mm, 

grupa wielkości „M” – znaki małe, 

• lico znaku – folia odblaskowa II typu, 

• zamocowanie – uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przymocowany 

do tarczy znaku, 

• obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory (słupka).  
 

b) Słupek (konstrukcja dla oznakowania pionowego): 

• słupek prosty – ocynkowany Ø 60-70mm (u dołu z przyspawanymi tzw. „wąsami ko-

twiącymi”, u góry zaślepiony), 

• słupek prosty – ocynkowany Ø 60-70mm (u dołu z przyspawanymi tzw. „kołnierzem” 

umożliwiającym przykręcanie do podłoża, u góry zaślepiony), 
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• słupek profilowany z wysięgnikiem – ocynkowany Ø 60-70mm (u dołu z przyspawa-

nymi tzw. „wąsami kotwiącymi”, u góry zaślepiony).  
 

c) Słupek (element zabezpieczenia ciągów pieszych, rowerowych, parkowania): 

• słupki typu CITY, kolor RAL 7016, średnica 76mm.  
 

d) Oznakowanie poziome: 

• wykonać w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych lub chemoutwar-

dzalnych:  

- wypełnienie śluz rowerowych, odcinki dróg rowerowych w świetle zjazdów, skrzy-

żowań itp. – barwa czerwona, 

- pozostały zakres – barwa biała.  

 

6. Uwagi ko ńcowe 

• Organizacja ruchu winna zostać wdrożona w terenie zgodnie z niniejszym opracowaniem. 

• Szczegółowe parametry dotyczące zachowania skrajni drogowej, montażu znaków, ich ko-

lorystyki oraz sposobu wykonania winny być zachowane zgodnie z rozporządzeniem wy-

mienionym w pkt. 1. 

• Usunięcie istniejącego, grubowarstwowego oznakowania poziomego należy wykonać przy 

pomocy mało inwazyjnej metody wykorzystującej wysokie ciśnienie wody – ok. 2500 bar.  

• Planowany termin wdrożenia organizacji ruchu przewidziano na III-IV kwartał 2015 r.  
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ORIENTACJA 

 
 
















