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3. Opis techniczny str. 3-5 

4. Szkic orientacyjny w skali 1:10000 str.   6 

5. Plan sytuacyjny nr 1 w skali 1:500 str.   7 

6. Plan sytuacyjny nr 2 w skali 1:500 str.   8 
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− Barwy: Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, je�eli nie jest wykorzystywana do 

umieszczania znaku dla  przeciwnego kierunku, powinna mie� barw� szar� i nie wolno na niej 

umieszcza� jakichkolwiek napisów, rysunków itp. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków dro-

gowych  powinny mie� barw� szar�. 

− Wysoko�� umieszczania znaków: Znaki umocowuje si� na stojakach lub innych konstruk-

cjach zapewniaj�cych ich stabilno��, w taki sposób aby nie zasłaniały lub nie były zasłoni�te 

przez ju� wyst�puj�ce znaki..  

− Odległo�� dolnej kraw�dzi znaku lub tablicy od poziomu nawierzchni drogi wynosi - 2,2m. 

                      Opracował 

                        mgr in�. Maciej Zdziabek 

Leszno; stycze� 2018 r. 
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1.7. Nat��enie ruchu

 Ruch– ok 50 poj/dob�. 

1.8. Zarz�dca drogi: wła�ciciel Gmina St�szew 

1.9. Komendant Powiatowa Policji w Poznaniu. 

1.10. Organ zarz�dzaj�cy ruchem: Gmina St�szew 

1.11. Oznakowanie istniej�ce

Nie wyst�puje 

1.12. Cel wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 

Projekt czasowej organizacji ruchu okre�la sposób oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

robót zwi�zanych budow� sieci kanalizacji deszczowej. Zmiana organizacji ruchu polega� b�-

dzie na cz��ciowym zamkni�ciu drogi na czas trwania robót. Sposób oznakowania pokazano 

na rysunku nr 2 i 3. Dla pieszych nale�y wskaza� bezpieczne miejsce poruszania si� umiesz-

czaj�c w miejscu wykopów kładki dla pieszych.. Obszar prowadzonych robót nale�y ogrodzi�

zaporami drogowymi  U-21a/U-21b, U-20b.  

Zestawienie oznakowania: 

B-1 – 2 szt. 

T-3 – 2 szt.  

U-20b – wg. potrzeb 

U-20a lub U-21a/b – wg. potrzeb 

1.13. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 

− Od 01.04.2018 r. do ko�ca wrze�nia 2018 r. 

1.14. Ogólne zasady prowadzenia robót w pasie drogowym. 

− Osoby wykonuj�ce czynno�ci zwi�zane z robotami powinny by� ubrane w odzie� ostrze-

gawcz� barwy pomara�czowej z elementami odblaskowymi o barwie �ółtej lub pomara�czowej. 

− Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu u�yte do zabezpieczenia robót musz� posiada� po-

wierzchnie odblaskowe oraz by� dobrze widoczne o ka�dej poprze dnia i nocy. 

− W czasie prowadzenia robót wykonawca jest zobowi�zany utrzymywa� w nale�ytym sta-

nie wszystkie urz�dzenia techniczne u�yte do oznakowania i zabezpieczenia robót oraz usuwa�

je w miar� post�pu robót. Konstrukcje stojaków i urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu musz� za-

pewnia� ich stabilno��. 

− Miejsce prowadzenia robót budowlanych nale�y wygrodzi� zaporami drogowymi U-20b, 

ustawionymi mo�liwie blisko prowadzonych robót. Dolna kraw�d� dolnego pasa zapory powinna 

znajdowa� si� na wysoko�ci około 0,3m nad poziomem nawierzchni, natomiast górna na po-

ziomie 0,9-1,1m. Zapory musza zaczyna� si� i ko�czy� pasem czerwonym. Dopuszczalne dłu-

go�ci zapór to 750, 1250, 2250, 2750 mm.  

− nale�y wskaza� bezpieczny ci�g komunikacyjny, umieszczaj�c kładki w miejscu wykopów  

− Wielko�ci i wymiary. 

− Do oznakowania robót nale�y u�y� znaków du�ych. 
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1. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót: Budowa kanalizacji deszczo-

wej na ulicy Zacisze w miejscowo�ci D�bienko gm. St�szew, pow. pozna�ski 

1.1. OPIS TECHNICZNY 

1.1.1. Podstawa opracowania 

− Zlecenie otrzymane

− Projekt budowlany i wykonawczy.

1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania). 

− Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zacisze w miejscowo�ci D�bienko gm. St�-

szew, pow. pozna�ski  

− droga wewn�trzna - ul. Zacisze dz. nr 148/4 

− Województwo wielkopolskie, powiat pozna�ski, gmina St�szew 

1.3. Nazwa  i adres Inwestora 

Gmina St�szew 

ul. Pozna�ska 11, 62-060 St�szew 

1.4. Nazwa jednostki projektowej. 

  

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek 
ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno 

1.5. Podstawy prawne i materiały �ródłowe. 

1.5.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz.908, z pó�niejszymi zmianami). 

1.5.2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r., w sprawie szczegóło-

wych warunków zarz�dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-

rz�dzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1393). 

1.5.3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 

1.5.3.1. Zał�cznik nr 1 - dla znaków drogowych pionowych 

1.5.3.2. Zał�cznik nr 2 - dla znaków drogowych poziomych 

1.5.3.3. Zał�cznik nr 3 - dla sygnałów drogowych 

1.5.3.4. Zał�cznik nr 4 – dla urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

1.6. Charakterystyka drogi

- klasa drogi                 - nie dotyczy 

- szeroko�� jezdni                                                             8,0 m   

- pochylenie poprzeczne jezdni                                   - nie dotyczy 

- szeroko�� chodnika                                                       - brak                   

Istniej�ca droga posiada jezdni� o nawierzchni ziemnej szeroko�ci około 8,00m bez wydzielo-

nych pasów ruchu . Na terenie zabudowanym wyst�puje ograniczenie pr�dko�ci do 50 km/h. 
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