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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1    Projekt budowlany dotycz cy zadania
BUDOWA UL. BRZOSKWINIOWEJ , CI GÓW PIESZO-JEZDNYCH ,
ZJAZDÓW  INDYWIDUALNYCH , CHODNIKÓW , SKRZY OWA  I
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI
RETENCYJNO - ROZS CZAJ CYMI

1.2 Wizja w terenie.
1.3 Prawo o ruchu drogowym
1.4 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zarz dzania ruchem na drogach

publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem
1.5 Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej – Szczegó owe Warunki Techniczne dla

znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach

1.6 Plan orientacyjny
1.7 Plan sytuacyjny w skali 1:500

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu w
zwi zku z budow  jak w pkt. 1.1

3.0. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Aktualnie wszystkie tereny przeznaczone pod projektowane odcinki dróg oraz ci gi
pieszo – jezdne , chodniki , skrzy owania s  drogami kamienno – wirowymi za wyj tkiem
istniej cego odcinka ul. Brzoskwiniowej który jest nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Drogi do których w czaj  si  projektowane odcinki ul. Brzoskwiniowej tj.
ul. Spadzista i ul. Orzechowa jest nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

4.0. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO – OZNAKOWANIE

W rejonie opracowania wyst puje oznakowanie  pionowe i poziome.

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania przewiduje si :
Budow  dwóch odcinków ul. Brzoskwiniowej
Budow  ci gów pieszo – jezdnych
Budow  zjazdów indywidualnych
Budow  jednostronnego chodnika zlokalizowanego przy ul. Brzoskwiniowej
Budow  skrzy owa
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Budow  sieci kanalizacji deszczowej odwadniaj  projektowan  ul. Brzoskwiniow
wraz z ci gami pieszo – jezdnymi
Budow  dwóch zbiorników retencyjno – rozs czaj cych magazynuj cych i
rozs czaj cych wody deszczowe i roztopowe zebrane w projektowan  kanalizacj
deszczow

BRAN A DROGOWA
Projektuje si  budow  ul. Brzoskwiniowej sk adaj cej si  z dwóch odcinków.

Szeroko  projektowanych odcinków ul. Brzoskwiniowej 5,5 m. Wzd  projektowanych
odcinków ulicy projektuje si  jednostronny chodnik o szeroko ci 2,0 m. Spadki poprzeczne
drogi równe 2% - spadek daszkowy lub jednostronny. Spadek poprzeczny chodnika równy
2% w kierunku projektowanych dróg. Spadki pod ne ulicy zgodne ze spadkiem istniej cego
terenu. Nawierzchnie projektowanych odcinków ul. Brzoskwiniowej stanowi  b dzie
betonowa kostka brukowa koloru szarego na podbudowie z kruszywa amanego.

W ramach opracowania projektuje si  równie  9 ci gów pieszo – jezdnych
szeroko ciach 4,5 – 5,0 m.  Nawierzchnie projektowanych ci gów pieszo – jezdnych stanowi

dzie betonowa kostka brukowa koloru szarego na podbudowie z kruszywa amanego.
Spadki poprzeczne ci gów pieszo – jezdnych równe 2% - spadek daszkowy , jednostronny
lub do wewn trz ci gów pieszo – jezdnych.

BRAN A SANITARNA – SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektowana kanalizacja przebiega  b dzie w pasie projektowanej

ul. Brzoskwiniowej oraz projektowanych ci gów – pieszo jezdnych.
Projektowana kanalizacja swoim celom s  b dzie odwodnieniu

ul. Brzoskwiniowej oraz ci gów pieszo – jezdnych.
Projektowana kanalizacja deszczowa sk ada si  z przewodów g ównych tj. rury PVC –

U klasy S o rednicach DN200, DN250, DN315, DN400 oraz przy czy do projektowanych
wpustów ulicznych tj. rury PVC - U klasy S o rednicy DN200.

Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej ul. Brzoskwiniowej oraz
projektowanych ci gów pieszo – jezdnych nast powa  b dzie do 2 projektowanych
zbiorników retencyjno – rozs czaj cych. Bezpo rednio przed zbiornikami projektuje si
podczyszczenie wód opadowych i roztopowych w projektowanych separatorach substancji
ropopochodnych. W przypadku gwa townych opadów i nadmiaru wód opadowych
w projektowanych zbiornikach, odp yw wód opadowych nast powa  b dzie do istniej cych
kanalizacji ogólnosp awnych, zlokalizowanych w ul. Orzechowej i ul. Wita Stwosza.
Ewentualny odp yw wód do kanalizacji przewiduje si  opomiarowa  za pomoc
przep ywomierzy zlokalizowanych w studniach za projektowanymi zbiornikami.

W ramach inwestycji przewiduje si  równie  wymian  istniej cej rury kanalizacyjnej PVC
DN200 przebiegaj cej pod projektowanym systemem retencyjno-rozs czaj cym (zbiornik Z2) na
now  rur  kanalizacyjn  PE225 o d ugo ci L=25,7 m. Przewiduje si  równie  zabezpieczenie tej
rury poprzez rur  ochronn  stalow  329,9x8 o d ugo ci 15,0 m. Rur  przewodow  wprowadzi  do
rury os onowej za pomoc  p óz, a ko ce za lepi  manszetami.
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7.0. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU I ZABEZPIECZENIE
ROBÓT

7.1. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT
Przewiduje si  tymczasow  organizacje ruchu i oznakowanie robót w zakresie budowy

wszystkich obiektów zwi zanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1. Ca  prac
przewiduje si  podzieli  na 10 etapów (10 etap powtarzalny).

Opis prac prowadzonych w poszczególnych etapach:

Etap  1 – Wykonanie w czenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniej cej
zlokalizowanej w ul. Orzechowej. Przewiduje si  po ówkowe wygrodzenie istniej cej
ul. Orzechowej zachowuj c po ówkowy przejazd dla ruchu ko owego. W etapie tym
zaleca si  kierowanie ruchem r czne.

Etap  2 – Wykonanie dalszego odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz w czenie
projektowanej ul. Brzoskwiniowej do ul. Orzechowej wygradzaj c ok. 0,5 m
nawierzchni ul. Orzechowej celem ustawienia betonowego kraw nika drogowego.

Etap  3 – Wykonanie w czenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniej cej
zlokalizowanej w ul. Wita Stwosza . Z racji tego i  w czenie

Etap  4 – Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w istniej cym odcinku
ul. Brzoskwiniowej

Etap  5 – Wykonanie kolejnego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w istniej cym
odcinku ul. Brzoskwiniowej
Etap 6 – Wykonanie pierwszej cz ci ul. Brzoskwiniowej wraz z uzbrojeniem w sie
kanalizacji deszczowej
Etap  7 – Wykonanie drugiej cz ci ul. Brzoskwiniowej wraz z uzbrojeniem w sie
kanalizacji deszczowej
Etap  8 – Wykonanie trzeciej cz ci ul. Brzoskwiniowej wraz z uzbrojeniem w sie
kanalizacji deszczowej
Etap  9 – Wykonanie w czenie projektowanej ul. Brzoskwiniowej do ul. Spadzistej
oraz odcinka chodnika zlokalizowanego przy ul. Spadzistej przy istniej cym
kraw niku drogowym. W etapie typ nie przewiduje si  utrudnie  w ruchu
wygradzaj c maksymalnie 0,5 m jezdni ul. Spadzistej.
Etap 10 (Powtarzalny) – etap ten przypada na wykonanie jednego z 9 ci gów pieszo –
jezdnych

Uwaga:
1. Kolejno  wykonywania etapów – dowolna
2. Podczas prowadzenia prac przysz y wykonawca w miar  potrzeb

zapewni dojazd i doj cia do posesji zlokalizowanych wzd
wydzielanych etapów wykonywania robót
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7.2. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBÓT

Oznakowanie stosowane w poszczególnych etapach:
A-14
A-12c
A-12b
B-1
B-21
B-22
C-4
C-2
C-10
D-5
D-4a
D-4c
D-4b
T-0
U-20a
U-20b
U-3d
U-35a

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno by
dostosowane do wyst puj cych utrudnie  na drodze, a tak e zapewnia  bezpiecze stwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonuj cym te roboty.

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu u yte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robót na drodze powinny by  dobrze widoczne zarówno w dzie  jak i w nocy oraz utrzymane
w nale ytym stanie przez okres trwania robót.

Pojazdy wykorzystywane w pasie drogowym powinny by  wyposa one w
ostrzegawcze sygna y wietlne b yskowe barwy tej , widoczne ze wszystkich stron z
odleg ci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzysto ci powietrza. Pojazdy powinny by
oznakowane pasami na przemian barwy bia ej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na
ca ej szeroko ci pojazdu, albo tablic  ostrzegawcz  lub tablic  zamykaj .

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urz dze  bezpiecze stwa ruchu
drogowego powinny zapewnia  stabilno .

Zapory drogowe, tablice kieruj ce, winne by  wykonane z materia ów odblaskowych.
Zapory drogowe u yte do wygrodzenie winne by  pokryte po obu stronach pasami bia ymi i
czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynaj  si  i ko cz  pasem, czerwonym.
Dopuszczalne d ugo ci zapór drogowych L wynosz : 1200, 1800 , 2400 , 3000 mm . Zapory
drogowe zabezpieczaj ce miejsca robót nale y umieszcza  na wysoko ci od 0,9 m do 1,1 m,
mierz c od poziomu nawierzchni drogi ( chodnika) do górnej kraw dzi zapór. Urz dzenia
bezpiecze stwa      ruchu      drogowego      musz      odpowiada      wymogom
„Szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach „ – za cznik 1-4 do
rozporz dzenia Ministra Infrastruktur z dnia 03.07. 2003 r (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003 r).

 W trakcie realizacji prac nale y zabezpieczy  dojazd i doj cie do posesji.

Warunki wymagane do oznakowania :
o Roboty drogowe prowadzi  zgodnie z za . Nr 4  „Szczegó owych warunków

technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

o Znaki drogowe nale y ustawia  po prawej stronie jezdni na wysoko ci 2,2 m
w odleg ci od kraw dzi jezdni min. 0,5m.
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o Zapory  drogowe  powinny  by  ustawione  na  wys.  1,1m  z  obu  stron
wy czonego odcinka.

o Zapory powinny by  pomalowane na pasy czerwono-bia e szer.0,3m.
o Wymiary znaków i symboli musz  spe nia  wymogi „Szczegó owych

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:
maj 2014 - sierpie  2016

8.0. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Przewiduje si  aktualizacj  docelowej organizacji ruchu po zako czeniu inwestycji

zwi zanej wykonaniem zadania polegaj  na:

o Oznaczenia piersze stw przejazdu na skrzy owaniu ul. Brzoskwiniowej i
ul. Orzechowej poprzez wprowadzenie znaków – D-1 , A-7

o Wprowadzenie nakazu skr tu w prawo  i oznaczenie pierwsze stw na skrzy owaniu
ul. Brzoskwiniowej z ul. Spadzist  – znak C-2 , A-7 , D-1

o Wprowadzenie nowego lub aktualizacja istniej cego oznakowania poziomego na
skrzy owaniach ul. Brzoskwiniowej z ul. Spadzist  , Orzechow  i Wita Stwosza

o Wykonaniu nowego przej cia dla pieszych na ul. Spadzistej wraz z jego
oznakowaniem

o Wykonaniu 3 przej  dla pieszych w ul. Brzoskwiniowej wraz z ich oznakowaniem

Projektowane oznakowanie pionowe

Nazwa Szt.

A-7 2

D-1 2

C-2 1

D-6 8

Znaki pionowe zaprojektowano jako znaki z grupy S „ rednie”. Tarcze znaków nale y
umie ci  na stalowych ocynkowanych s upkach o rednicy 50 mm. Tarcze znaków powinny
by  wykonane z blachy aluminiowej , a ich lica pokryte folia odblaskow  typu 2.

Ilo  projektowanych s upków : 12 szt.
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Projektowane oznakowanie poziome

Nazwa D ugo Pow. malowania

P-4 99.1 23.8

P-10 22.5 11.3

P-13 25 6.6

P-14 11.7 4.4

P-1e 13.8 1.7

SUMA 48

Oznakowanie poziome projektuje si  jako cienkowarstwowe g adkie. Za
wyj tkiem  oznakowania  w  ul.  Wita  Stwosza  w  której  to  istniej ce  oznakowanie  wykonane
jest jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Warunki wymagane  do oznakowania  organizacji docelowej
o Znaki drogowe nale y ustawia  po prawej stronie jezdni na wysoko ci 2,2 m

w odleg ci od kraw dzi jezdni min. 0,5m, wymiary znaków i symboli musz
spe nia  wymogi „Szczegó owych warunków technicznych dla znaków i
sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach”

o Za . 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
o lica znaków drogowych winny by  wykonane z folii odblaskowej typu 2
Po zako czeniu robót  nale y teren doprowadzi  do stanu pierwotnego i przekaza

protokolarnie zarz dcy dróg.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:
sierpie  2016r.

Opracowa  :
in . Micha  Adamczak


