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Spis treści : 

1. Opis techniczny. 

2. Część rysunkowa. 

Wykaz rysunków : 

1. Rys. nr 1 Plan orientacyjny 1: 15 000. 

2. Rys. nr 2 - Rys.  7 Plan sytuacyjny 1: 500.  

3. Rys. nr 7.1. Szczegóły oznakowania 

7. Rys. nr 7.2. Szczegóły oznakowania 

 

1. Opis techniczny. 

1.1. Podstawa opracowania. 

1.1.1. Zamówienie publiczne. Zamawiający: AQUANET SA 

1.1.2. Wykonawca projektu: SWECO Polska sp. z o.o.  

1.1.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja oznakowania wykonana w marcu 2017. 

1.1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r. ) 

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

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 

177 poz.1729 z dnia 14 października 2003 r) 

1.1.6. Rozporządzenie 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 umieszczania na drogach ( Dz.U.03.220.2181 ) 

1.1.7. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym – stanowiąca załącznik do 

zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 czerwca 1990 r. ( M. P. Nr 24, poz. 184 ). 

 

1.2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest organizacja ruchu zapewniająca bezpieczeństwo użytkownikom dróg miejskich 

objetych projektem: ul. Koszalińska, Biskupińska, Radlińska, Rzeszowska, Krajeniecka, Liryczna, Balzaka                        

w Poznaniu podczas budowy sieci kan. sanit. i wodociągowej z przyłączami.                     

 

1.3. Stan istniejący. 

Ulice objęte zakresem budowy sieci posiadają nawierzchnię bitumiczną, z kostki prefabrykowanej oraz 

nawierzchnię gruntową. Na obszarze prowadzenia robót wystepuje oświetlenie uliczne. Na odcinkach ul. 

Koszlińska i Biskupińska wystepuje średnie natężenie ruchu wraz z kursami kominikacji autobusowej.              

Na pozostrałych ulicach odnotowanoi małe natężenie ruchu głównie pojazdów ruchu lokalnym. Odcinek 

ul. Biskupińskiej posiada ograniczenie do 40 km/h oraz zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych o macie 

powyżej 10 t. Ulice  Radlińska, Rzeszowska, Krajeniecka znjdują się na obszarze o ograniczniu prędkości 

do 30 km/h. Ulica Radlińska przebiega po wydzielonym terenie prywatnym, posiada ograniczony dostep 

dla pojazdów, zapewnia jedyny dojazd do nieruchomości.  

 

 

 



 

1.4. Oznakowanie i zabezpieczanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

1.4.1. Zasady ogólne. 

Wykonywane w obszarze pasa drogowego roboty związane zarówno z samą drogą jak również z 

urządzeniami i obiektami znajdującymi się na niej lub obok niej powodują niejednokrotnie istotne 

utrudnienia i zagrożenia dla ruchu. Prawidłowe oraz staranne oznakowanie i zabezpieczenie tych robót 

ma więc zasadniczy wpływ na bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu. Stosowane w czasie robót 

rozwiązania mają charakter tymczasowy i sprowadzają się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 

miejsca robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w istniejącej organizacji ruchu i wyznaczenia 

objazdów. Przedstawione w projekcie sposoby zabezpieczeń prowadzonych prac mają zastosowanie 

dla wszystkich  lokalizacji prowadzenia robót objętych projektem powodujących poszczególne rodzaje 

utrudnień. Sposoby zabezpieczeń wymienione w p.1.4.2 mają zastosowanie powtarzalne dla grup 

sposobu prowadzenia robót w pasie drogowym. 

Używane do oznakowania i zabezpieczenia robót znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być 

dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, a ich stosowanie i umieszczenie na drodze powinno być 

zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 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 umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181). Wymiary znaków używanych 

w związku z robotami wykonywanymi w pasie drogowym nie mogą być mniejsze niż wymiary innych 

znaków drogowych stosowanych na danej drodze. Do oznakowania robót należy stosować wyłącznie 

znaki drogowe pionowe odblaskowe. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z 

robotami powinny być usuwane (lub przestawiane) w miarę ich postępu. 

 

1.4.2. Sposoby zabezpieczeń prowadzonych prac: 

 Oznakowanie i zabezpieczanie robót prowadzonych z zajęciem części szerokości jezdni. 

Roboty prowadzone w części szerokości drogi należy oznakować znakiem A-14 "roboty na drodze" oraz 

znakiem A-12 właściwym dla sytuacji zwężenia drogi. Pozostałą szerokością drogi min 2,75 m dopuszcza 

się ruch pojazdów. Na etapach robot w ul. Koszalińskiej (rys.2) zastosować tymczasową sygnalizację 

wahadłową. W sytuacjach awaryjnych kierowanie ręczne ruchem jest możliwe tylko przez osoby 

przeszkolone. W przypadku nasilenia ruchu kierować ręcznie ruchem przez osoby przeszkolone. 

Zabezpieczenia robót należy dokonać przez wygrodzenie miejsca robót zaporami drogowymi typu U-20, 

U-21, U-3 z oświetleniem U-35 wg załączonych rysunków. 

Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd do posesji.    

 

 Oznakowanie i zabezpieczanie robót prowadzonych przy zamknięciu odcinka drogi. 

Roboty prowadzone przy zamknięciu odcinka drogi należy oznakować znakiem A-14 "roboty na drodze" 

oraz znakiem B-1 wraz z tabliczką F-9 Objazd. Zabezpieczenia robót należy dokonać przez wygrodzenie 

miejsca robót zaporami drogowymi typu U-20 lub U-21 wg załączonych rysunków. Oznakowanie drogi 

objazdu przedstawiono na rysunku nr 4. 

 

1.5. Uwagi końcowe. 



W/w oznakowanie robót ma także na celu ochronę pracujących tam pracowników. Obowiązkowo winni 

oni być zaopatrzeni w ubiory barwy pomarańczowej lub posiadać kamizelki ostrzegawcze barwy 

pomarańczowej z elementami odblaskowymi. Prace należy prowadzić w warunkach dostatecznej 

widoczności i przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu. 

Wszelkie prace można prowadzić po utrzymaniu zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym od 

Zarządcy Drogi. 

Długość odcinków z wprowadzoną zmienioną organizacją ruchu należy przyjąć zgodnie z 

etapami realizacji inwestycji zawartymi w tomie POZ/STR/V – Projekt organizacji wykonania 

inwestycji. 

 

UWAGA 

Projektowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 01.11.2018 r. 

Projektowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 31.05.2019 r. 

Znaki do oznakowania robót - grupa duża, odblaskowe, 

Wykonawca robót w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi powiadomi użytkowników drogi                                                   

o rozpoczęciu robót, 

W trakcie robót wykonawca musi kontrolować stan oznakowania, jego zgodność z projektem a w 

przypadku jego dewastacji, oznakowanie uzupełnić, 

Po zakończeniu robót oznakowanie należy niezwłocznie usunąć, 

Szczegółowy harmonogram prowadzenia robót wraz z podziałem na etapy Wykonawca załączy do 

wniosku o zajęcie pasa drogowego, w przypadku występowania warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót, Wykonawca przed opuszczeniem placu budowy zobowiązany 

jest do doprowadzenia zajmowanego pasa drogowego do stanu poprzedniego i usunięcia utrudnień 

spowodowanych realizowanymi robotami. 

Opracowanie wykonał: 

 



Zamawiający: AQUANET SA

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami Strzeszyn Stary.

Rysunek: Plan orientacyjny 1:15000 Nr rysunku: 1

Projektant: mgr inż. Jarosław Jarysz



















Zamawiający: AQUANET SA

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Strzeszyn Stary

Rysunek: Plan sytuacyjny 1: 500. Schemat oznakowania robót prowadzonych 
z zajęciem części szerokości jezdni - przekopy poprzeczne (przyłącza) ul. Biskupińska

Nr rysunku: 6.1

Projektant: mgr inż. Jarosław Jarysz

Projektowane oznakowanie:
A-12 b - 2szt
A-12 c - 1szt
A-14 - 2 szt
zapora U-3 oświetlenie U-35
zapora U-20c, pylony U-21
- istniejące oznakowanie pionowe
-istniejące oznakowanie poziome

Przekopy poprzeczne w obrębie chodnika
zabezpieczyć kładką dla pieszych:

           U-28



zapewnienie dostępu do
posesji dla ruchu pieszego 
przez wydzielenie chodnika
z nawierzchni istniejącej 
o szerokości min 1,0 m

Zamawiający: AQUANET SA

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Strzeszyn Stary

Rysunek: Plan sytuacyjny 1: 500. Schemat oznakowania robót prowadzonych 
z zajęciem całej szerokości odcinka ul. Radlińskiej 

Nr rysunku: 6.2

Projektant: mgr inż. Jarosław Jarysz

Projektowane oznakowanie:
A-14 - 2 szt
tablica typu F-6 2 szt
zapora U-20c
- istniejące oznakowanie pionowe
- istniejące oznakowanie poziome

                        UWAGA
Ul. Radlińska przebieg po terenie prywatnym, 
o ograniczonym dostępie. Prowadzenie robót
przy zamknięciu odcinka dla ruchu kołowego
po informacji o utrudnieniach w ruchu z min 
7 dniowym wyprzedzeniem.



- usytuowanie oznakowania pionowego

Zamawiający: A UAN T SAQ E

Rysunek: Szczegóły oznakowania Nr rysunku: 8.1

Projektant: mgr inż. Jarosław Jarysz

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Strzeszyn Stary
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- wymiary zapory drogowej typ U-20b, U-20c

U-35

U-35

- rozmieszczenie sygnałów świetlnych na zaporach drogowych

Zamawiający: A UAN T SAQ E

Rysunek: Szczegóły oznakowania Nr rysunku: 8.2

Projektant: mgr inż. Jarosław Jarysz

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Strzeszyn Stary
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