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1. DANE OGÓLNE 

1.1. INWESTOR I OBIEKT 

ZADANIE: Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy wraz z przepięciem istniejących 

przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejących 

INWESTOR: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

ul. 11 Listopada 17 

56-400 Oleśnica 

WYKONAWCA: wg postępowania przetargowego 

ZAKRES: Organizacja ruchu zastępczego i odtworzenie nawierzchni 

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze Jacek Fit 

ul. 3 Maja 44a/4 

56-400 Oleśnica 

PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Fit 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. Projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy wraz z przepięciem istniejących przyłączy 

i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejących, 

2.2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, 

2.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, 

2.5. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

2.6. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania, 

2.7. Uzgodnienia. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest ustalenie sposobu oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych oraz odtworzenie 

nawierzchni drogowej w związku z budową sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy wraz z przepięciem 

istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejących tak, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników 

ruchu drogowego, podać niezbędne informacje i ułatwić korzystanie z dróg podczas budowy. 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakresem projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy 

wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejących. 

Projektowana sieć wodociągowa prowadzona jest w pasie dróg gminnych nr 102283D (ul. Lipowa) i nr 102291D 

(ul. Mokra). 

5. CHARAKTERYSTYKA DRÓ 

5.1 DROGA NR 102283D (UL. LIPOWA) 
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Droga gminna nr 102283D – ul. Lipowa (w obrębie projektowanej zmiany organizacji ruchu) posiada jezdnię 

o nawierzchni z kostki betonowej szerokości ok. 5,0 - 5,5 m wraz z jedno i dwustronnym chodnikiem z kostki 

betonowej o zmiennej szerokości. Przy skrzyżowaniach z ul. Mokrą i ul. Solarza jezdnia jest zawężona do ok. 4,5m. 

5.2 DROGA NR 102291D (UL. MOKRA) 

Droga gminna nr 102291D – ul. Mokra (w obrębie projektowanej zmiany organizacji ruchu) posiada jezdnię 

o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 6,0 m wraz z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej o zmiennej 

szerokości.  

6. POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA RUCHU DROGOWEGO 

Podczas wykonywania sieci wodociągowej na miejscu prowadzenia robót pracował będzie sprzęt i będą 

przemieszczać się robotnicy. Powyższe roboty mogą powodować częściowe utrudnienia w płynności ruchu 

drogowego. 

Podczas wykonywania robót przewiduje się całkowite zamknięcie ruchu na ul. Lipowej i zwężenie jezdni (max do 

połowy pasa jezdni – należy pozostawić pas ruchu szer., min. 3,5m) na ul. Mokrej. 

Projektowane oznakowanie ma za zadanie odpowiednio wcześniejsze uprzedzenie kierujących pojazdami o mogących 

wystąpić utrudnieniach, wymuszenie redukcji prędkości oraz zachowania szczególnej ostrożności w celu 

zminimalizowania zagrożeń. 

7. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO 

Sterowanie ruchem w czasie robót budowlanych odbywać się będzie za pomocą znaków pionowych. Lokalizację 

oznakowania tymczasowego przedstawiono na załączonych rysunkach. 

Zakres prac został podzielony na trzy etapy:  

ETAP I - obejmuje wykonanie robót ziemnych, montażowych i odtworzeniowych na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Mokrą.  

Wygrodzenie frontu robót nastąpi poprzez ustawienie barier U-20b z tabliczką T-1 „NIE DOTYCZY OBSŁUGI BUDOWY” 

i znakiem B-1, barier U-20b z tabliczką T-1 „PRZEJŚCIE DRUGĄ STRONĄ ULICY” oraz zapory U-3d ustawionej od strony 

najazdowej w ul. Mokrej.  

Na ul. Mokrej zaprojektowano znaki A-14 i A-12b/A-12c odpowiednio (ok. 50m przed skrzyżowaniem ul. Lipowej 

z ul. Mokrą) i znaki B-21/B-22 odpowiednio tabliczką T-1 „NIE DOTYCZY OBSŁUGI BUDOWY” (ok. 10m przed 

skrzyżowaniem ul. Lipowej z ul. Mokrą) oraz na ul. Lipowej znaki A-14 i D-4a (ok. 50m przed frontem robót). 

ETAP II - obejmuje wykonanie robót ziemnych, montażowych i odtworzeniowych w ul. Lipowej. 

Wygrodzenie frontu robót nastąpi poprzez ustawienie barier U-20b z tabliczką T-1 „NIE DOTYCZY OBSŁUGI BUDOWY” 

i znakiem B-1, zapór U-20a ustawionych wzdłuż wyłączonego odcinka pasa jezdni.  

Na ul. Solarza i ul. Mokrej zaprojektowano znaki A-30 z tabliczką T-1 „WYJAZD Z BUDOWY” (ok. 50m przed 

skrzyżowaniami ul. Lipowej z ul. Solarza i ul. Lipowej z ul. Mokrą) oraz znaki B-21/B-22 odpowiednio tabliczką T-1 „NIE 

DOTYCZY OBSŁUGI BUDOWY” (ok. 10m przed skrzyżowaniami ul. Lipowej z ul. Solarza i ul. Lipowej z ul. Mokrą). 

ETAP III - obejmuje wykonanie robót ziemnych, montażowych i odtworzeniowych na skrzyżowaniu ul. Lipowej 

z ul. Solarza.  

Wygrodzenie frontu robót nastąpi poprzez ustawienie barier U-3c/U-3d odpowiednio i barier U-20b z tabliczką T-1 

„PRZEJŚCIE DRUGĄ STRONĄ ULICY”.  

Na ul. Solarza zaprojektowano znaki A-14 i A-12b/A-12c odpowiednio (ok. 50m przed skrzyżowaniami ul. Lipowej 

z ul. Solarza) oraz znaki B-31 i D-5. 

W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań oraz w miejscach z ograniczoną widocznością zaleca się ręczne 

sterowanie ruchem przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 

Zapory będą ustawione w taki sposób, aby wygrodzić max połowę pasa jezdni pod warunkiem pozostawienia pasa 

ruchu min. szer. 3,0m. 

DODATKOWE UWAGI 

PRACE W ETAPIE II WYKONYWAĆ ODCINKAMI DŁUGOŚCI OK. 50M. 

 

PRACE WYKONYWAĆ BEZ WSTRZYMYWANIA RUCHU NA DROGACH GMINNYCH – UL. MOKRA I UL. SOLARZA. 
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NA MINIMUM DWA DNI PRZED PLANOWANYM ZAMKNIĘCIEM ODCINKA DROGI NALEŻY POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE MIESZKAŃCÓW. 

 

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIĆ MIESZKAŃCOM DOJŚCIE I DOJAZD DO POSESJI. 

 

PO ZAKOŃCZENIU DNIA ROBOCZEGO WYKOPY ZASYPAĆ I WYRÓWNAĆ DO RZĘDNEJ/NIWELETY JEZDNI/POBOCZA. 

7.1. OZNAKOWANIE PIONOWE 

Oznakowanie pionowe należy ustawić zgodnie z rozmieszczeniem na załączonych rysunkach i zgodnie z ustawą 

o znakach drogowych pionowych. Wszystkie znaki należy wykonać jako odblaskowe o wymiarach jak dla znaków 

średnich (S): 

 znaki ostrzegawcze: długość boku 900 mm, 

 znaki zakazu: średnica 800 mm, 

 znaki informacyjne: długość podstawy 600 mm. 

Wymiary, barwy, liternictwo znaków muszą być zgodnie z instrukcją o znakach drogowych pionowych. Lica znaków 

należy wykonać z folii typu 2. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania robot muszą być pokryte materiałem 

odblaskowym. 

Konstrukcja stojaków użytych do urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinna zapewnić ich stabilność. 

Należy zwrócić uwagę, aby zapora drogowa umieszczona bezpośrednio przy skrzyżowaniu dróg nie ograniczała 

kierującym widoczności innych uczestników ruchu. 

7.2. OZNAKOWANIE POZIOME 

Nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego, tymczasowego na czas prowadzonych robót. 

7.3. SPOSÓB UMIESZCZANIA ZNAKÓW 

7.3.1. ODCHYLENIE POZIOME TARCZY ZNAKÓW 

 
Na odcinku prostym Na łuku poziomym w prawo Na łuku poziomym w lewo 

7.3.2. WYSOKOŚĆ UMIESZCZANIA ZNAKÓW 

 

7.4. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie prace związane z wykonaniem oznakowania prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5pbi7SBDzOPp2M&tbnid=1-Lvum8Sg_3VtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sklepdrogowy.pl/Zapora_drogowa_U_20a_2750x250_II_gen-276.html&ei=2_tOUpT4PIfWtAag7YGQDw&bvm=bv.53537100,d.Yms&psig=AFQjCNEsoUvgIHS1jYyjZVTtyheqONy1yA&ust=1380994393408127
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Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą 

o barwie pomarańczowej. 

Wykonawca powinien: 

 zapewnić w ramach placu budowy obsługę komunikacyjną wszystkich posesji oraz bocznych ulic wyłączonych 

z ruchu na czas realizacji danego etapu robót, 

 poinformować społeczeństwo o planowanych zmianach organizacji ruchu i o czasie ich trwania z uwzględnieniem 

zakładów i służb komunalnych mających swoje siedziby lub mających w swoim zakresie działania rejon planowanej 

inwestycji, 

 należy zapewnić możliwość dojazdu służbom ratowniczym (straż pożarna, pogotowie, pogotowie gazowe, 

energetyczne itp.) w trakcie prowadzenia robót, 

 roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wykonywać na odcinkach pomiędzy studniami. Oznakowanie 

i zabezpieczenia wykopów zapewnić w ramach placu budowy, 

 dokonać komisyjnego odbioru oznakowania, 

Za zgodność oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu oraz kompletność na czas trwania robót 

odpowiada kierownik budowy/kierownik robót. 

Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz znaki użyte do zabezpieczania i oznakowania robót muszą być 

dobrze widoczne oraz utrzymane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 

Osoby pracujące w pasie drogowym muszą być wyposażone w kamizelki, koszulki lub narzuty ostrzegawcze jaskrawej 

barwy pomarańczowej lub żółto-zielonej. 

Po zakończeniu robót należy niezwłocznie usunąć oznakowanie tymczasowe. 

8. PRZEWIDYWANY TERMIN ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RYCHU 

8.1. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – marzec 2018r. 

8.2. Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu  – grudzień 2019r. 

9. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

W opracowaniu uwzględniono warunki, określone przez zarząd dróg oraz przepisy rozporządzenia Ministerstwa 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

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

Prace montażowe przy budowie sieci wodociągowej będą prowadzone w wykopach otwartych. Przyjęto do odbudowy 

nawierzchnię jezdni na długości i szerokości prowadzonych robót, z uwzględnieniem klina odłamu. 

Jezdnie należy rozebrać na szerokości wykopu, powiększonego po obu stronach o szerokość ok. 0,50m. Partię 

gruntu w klinie odłamu usunąć do głębokości ok. 1,0 m.  

Po wykonaniu prac montażowych, wykop zasypywać materiałem przepuszczalnym piaszczystym lub pospółką 

o ziarnach nie większych niż 20mm. Zasypkę układać warstwami, równomiernie po obu stronach rurociągu. Grubość 

układanej warstwy zasypki nie może przekraczać 30 cm. Do zasypki nie stosować żużla, gruntu kamienistego lub 

innych materiałów, które mogą spowodować uszkodzenie kabla. Zasypkę zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod nawierzchnię jezdni - co najmniej 1,00. Konstrukcję odtworzenia jezdni oraz 

schemat odbudowy, uwzględniający zastosowanie klina odłamu przedstawiono na załącznikach graficznych. 

9.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  – JEZDNIA MINERALNO-BITUMICZNA 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm 

 górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 8cm 

 dolna warstwa podbudowy tłucznia 0/63 gr. 22cm 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; 

 zasypka kanału z piasku (Is=1,0). 

Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (rys. 5). 

9.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  – JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

 kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem-piask. 1:3 gr. 4cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm 
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 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 22cm 

 stabilizacja cementem r28 – 2,5-5,0mpa gr. 20cm 

 podsypka z pospółki gr. 15cm; 

 zasypka kanału z piasku (Is=1,0). 

Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (rys. 5). 

9.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  – CHODNIK Z KOSTI BETONOWEJ 

 kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem-piask. 1:3 gr. 4cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm 

 podsypka z pospółki gr. 15cm; 

 zasypka kanału z piasku (Is=1,0). 

Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (rys. 5). 

9.4. ODTWORZENIE TERENÓW ZIELONYCH W PASIE DROGOWYM 

 ziemia urodzajna / humus gr. 10 - 15cm obsiania trawą; 

 zasypka kanału z piasku (Is=1,0). 

9.5. ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE 

W przypadku naruszenia bądź uszkodzenia krawężnika betonowego lub kamiennego w trakcie prowadzonych robót, 

należy wbudować nowy lub w przypadku braku uszkodzeń stary krawężnik na podsypce cementowo -piaskowej (1:4) 

grubości warstwy: 3 cm i na ławie z betonu B-15, grubość ławy: 30x25cm. 

Podobnie należy postępować w przypadku naruszenia bądź uszkodzenia obrzeży betonowych. 

9.6. ODDANIE DO RUCHU 

Nawierzchnia może zostać oddana do ruchu bezpośrednio po odtworzeniu całego odcinka drogi i odebraniu jej przez 

Zarządcę drogi.  

9.7. UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Wykorzystane 

materiały do odtworzenia konstrukcji jezdni i poboczy winny posiadać atesty. Wbudowana masa mineralno-asfaltowa 

powinna być przebadana. Masę wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, a temperatura otoczenia 

w ciągu doby nie może być niższa niż +10°C. Roboty należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami pod kontrolą osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Jacek Fit 
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