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OPIS TECHNICZNY 
 

 
 DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

dla projektu p.n. 
„Projekt odbudowy przepustu na ciekiem Potok Radawka w m. Radawie przy 

skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln  ” 
 

 
1. PODSTAWA I CEL  OPRACOWANIA 

Podstaw  opracowania niniejszego projektu stanowi : 

 Umowa nr 6/2011 zawarta w dniu 28.01.2011r. pomi dzy Gmin  Z bowice, ul. 

Murka 2, 46-048 Z bowice, a Pracowni  Projektow  MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. 

Jagie y 39, 46-020 Czarnow sy,  

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 43, poz. 430), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz 

urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003. poz. 2181), 

 Inwentaryzacja istniej cego oznakowania, 

 Obowi zuj ce normy i przepisy. 

Celem niniejszego opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót 

zwi zanych z wykonaniem odbudowy przepustu nad ciekiem Potok Radawie w m. 

Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . Zakres niniejszego 

opracowania obejmuje oznakowanie robót na czas trwania prac budowlanych. 

 
2. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO 

Przepust przewidziany do odbudowy zlokalizowany jest w miejscowo ci Radawie, na 

terenie zabudowanym, w s siedztwie skrzy owania ulicy Szkolnej z ul. W sk  oraz ul. 

Ludow .  Jest to skrzy owanie zwyk e, czterowlotowe, bez sygnalizacji wietlnej.  
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Ulica Szkolna posiada jezdni  o nawierzchni bitumicznej o szeroko ci 3,20 m, z 

obustronnymi poboczami. Szeroko  ulicy Ludowej o nawierzchni bitumicznej  na 

przepu cie wynosi 3,00 m.  

Na odcinku obj tym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest istniej ce 

oznakowania pionowe, którego rozmieszczenie ilustruj  rysunki stanowi ce integraln  

cz  niniejszego opracowania. 

 
3. PRZYJ TE ROZWI ZANIA PROJEKTOWE 

Projekt techniczny zak ada wykonanie nast puj cego zakresu robót: 

 1) Roboty rozbiórkowe: 

- wykonanie rozbiórki istniej cej nawierzchni na przepu cie i na dojazdach, 

- demonta  balustrad betonowych, 

- wykonanie rozbiórki cz ci przelotowej oraz cian czo owych przepustu, 

2) Roboty mostowe:  

- wykonanie nowej cz ci przelotowej oraz cian czo owych przepustu, 

- wykonanie nowej nawierzchni na obiekcie, 

- monta  elementów bezpiecze stwa - bariery energoch onne na przepu cie, 

- wykonanie umocnie  skarp i dna cieku od strony górnej i dolnej wody. 

3) Roboty drogowe: 

- wykonanie nowej nawierzchni drogi na przepu cie i na dojazdach. 
 

4.  ORGANIZACJA RUCHU W OBR BIE PRZEBUDOWYWANEGO PRZEPUSTU 
  

 Przepust przewidziany do remontu zostanie wy czony z ruchu poprzez 

wygrodzenie jezdni zaporami typu U-20B od strony ul. Ludowej i ul. Szkolnej. 

Wykonawca robót jest zobowi zany do wykonania tymczasowego przej cia dla pieszych 

przez teren prowadzonych robót i jego odpowiedniego zabezpieczenia (w tym 

o wietlenia). Proponuje si  zastosowanie typowych elementów k adek typu U-28 

zabezpieczonych dodatkowo z boku siatk  ochronn . Ze wzgl du na konieczno  

etapowania robót, ostateczn  decyzj  co do sposobu wykonania przej cia dla pieszych 

pozostawia si  Wykonawcy.  

 
5.   SCHEMAT OZNAKOWANIA SKRZY OWA  

 

 W celu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oznakowa  nale y 

nast puj ce skrzy owania: 

- skrzy owanie NR 1 – skrzy owanie ulicy Szkolnej z ulic  Ludow  i ulic  W sk , 
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- skrzy owanie NR 2 – skrzy owanie ulicy Stawowej z ulic  Szkoln , 

- skrzy owanie NR 3 – skrzy owanie ulicy Stawowej z ulic  Ludow , 

- skrzy owanie NR 4 – skrzy owanie drogi bocznej z obiektem mostowym z ul. Ludow  

i ul. Szkoln . 

Projektowane tablice objazdowe typu F-6, F-9 nale y wykona  i ustawi  zgodnie 

z lokalizacj  podan  na rysunkach stanowi cych cz  sk adow  niniejszego 

opracowania.   
Roboty prowadzi  nale y przy cz ciowym wygrodzeniu jezdni ulicy Szkolnej. W 

etapie wykonania robót drogowych (wykonanie podbudowy i masy bitumicznej) roboty 

nale y prowadzi  w porze dziennej, natomiast ruchem nale y kierowa  r cznie poprzez 

odpowiednio przeszkolone i wyposa one osoby. 

Na pocz tku odcinka robót (od strony ul. W skiej) ustawi  nale y tablic  

prowadz c  typu U-3b, a na ko cu zapory typu U-20 b. Na tablicach i zaporach 

zamontowa  nale y lampy pulsacyjne koloru ó tego. Szeroko  rozstawu wiate  

ostrzegawczych nie mo e przekracza  2,00 m. wiat a przy normalnej przejrzysto ci 

powinny by  widoczne z odleg o ci 250 m o cz stotliwo ci jak w sygnalizacji wietlnej 2 

± 0,25 Hz (tj. 120 ± 15 przerw/min).  

Zapory typu U-20b nale y zamocowa  na wysoko ci 0,90 – 1,10 m od 

powierzchni jezdni do górnej kraw dzi zapory. Natomiast tablice prowadz ce typu U-3b, 

nale y zamontowa  na wysoko ci 0,9 – 1,50 m od powierzchni jezdni do dolnej kraw dzi 

tablicy. Konstrukcja stojaków powinna zapewni  stabilno  wygrodzenia i wyznaczenia  

granicy prowadzenia robót w pasie drogowym. Lica tablic prowadz cych powinny by  

wykonane z folii odblaskowej. 

 Znaki pionowe ustawi  nale y na s upkach stalowych Ø 63,5/4mm na wysoko ci 

2,20 m licz c od poziomu jezdni lub pobocza gruntowego do dolnej kraw dzi znaku, 

w odleg o ci min. 0,50 m od kraw dzi pobocza zgodnie z zasadami okre lonymi 

w Za czniku nr 1 „Szczegó owe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 

i warunki ich umieszczania na drogach” oraz Za czniku nr 4 „Szczegó owe warunki  

techniczne dla urz dze  bezpiecze stwa ruchu i warunki ich umieszczania na drogach” 

do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

 Znaki, zapory drogowe, tablice prowadz ce i lampy sygna owe powinny by  

dopuszczone do zastosowania zgodnie z ustaw  o wyrobach budowlanych. W czasie 

trwania robót nale y na bie co kontrolowa  stan oznakowania i usuwa  ewentualne 

nieprawid owo ci. Po wykonaniu robót remontowych oznakowanie tymczasowe nale y 

niezw ocznie usun .  
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Tablice objazdowe typu F-6 i F-9 wykona  nale y zgodnie z danymi zawartymi na 

rysunkach z folii odblaskowej typu 2. Tarcze tablic mocowa  do s upków stalowych o 

rednicy Ø 114,3/6,3 mm zamocowanych trwale w gruncie.  

  Przebudowa przepustu wymaga równie  czasowego zdemontowania znaków A-7 

– 1 szt. oraz znaku B – 33 – 1 szt. i znak A-6a – 2szt. Po zako czeniu robót nale y 

zdemontowane znaki ustawi  w miejscu pierwotnym. 

 
4. UWAGI 

1) Oznakowanie wykona  nale y zgodnie z za czonymi rysunkami, 

2) Poniewa  droga gminna jest drog  jednojezdniow  o dopuszczalnej pr dko ci do 

50 km/h, projektowane znaki tymczasowej organizacji ruchu nale  do grupy 

wielko ci „S” – rednie i wynosz  odpowiednio:   

 znaki zakazu – kategoria B Ø 800 mm,  

 znaki ostrzegawcze trójk tne kategoria A – o boku =900 mm, 

 informacyjne. 

Znaki wykonane powinny by  z blachy ocynkowanej, pokrytej foli  odblaskow  

typu 2, 

3) Dopuszcza si  mo liwo  zmiany poszczególnych etapów robót za o onych 

w niniejszym opracowaniu w porozumieniu z autorem projektu i inwestorem, 

4) Wykonawca zobowi zany jest do powiadomienia zarz dzaj cego ruchem, 

zarz dc  drogi, oraz s u by publiczne tj. policja, stra  po arna, pogotowie 

ratunkowe i inne instytucje, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem 

wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.  
 

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Na obecnym etapie nie mo na okre li  czasu wykonywania robót. Inwestor 

przewiduje ich wykonanie prze om roku 2011/2012. 
                                                                                                            

 

OPRACOWA A 

 

                                                               …………………………… 

 
 

   


