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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS  

BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM ULIC MIECZYKOWEJ, 

JAŚMINOWEJ, KALINOWEJ I SŁONECZNIKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE. 

 

1. DANE PODSTAWOWE 

Inwestor : Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 

ul. Zjednoczenia 110A 

65-120 Zielona Góra 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500; 

 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania; 

 Wizja lokalna 

 Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. Dz.U. nr 220 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  i warunków ich 

umieszczania na drogach; 

 Ustawa z dnia 20.06.1997r. „ Prawo o ruchu drogowym” wraz z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 31 

lipca 2002 r.( Dz.U. nr 170 poz. 1393) w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

3.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy 

sieci wodociągowej w pasie drogowym ulic Mieczykowej, Jaśminowej, Kalinowej i 

Słonecznikowej w Zielonej Górze. 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie Lubuskim w Zielona Góra  

przy następujących ulicach : 

 Ulica Mieczykowa – droga gminna nr 104354 F (działka nr 558/7, 367/3– obręb 38), 

 Ulica Jaśminowa – droga wewnętrzna (działka nr 562/1, 634/28– obręb 38), 

 Ulica Kalinowa – droga wewnętrzna (działka nr 564/7, 562/2, 634/29, 634/30 – obręb 38), 

 Ulica Słonecznikowa – droga wewnętrzna (działka nr 572/1 – obręb 38), 
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5. STAN ISTNIEJĄCY 

Budowana sieć wodociągowa Φ 110 PE będzie znajdowała się w południowej części miasta 

Zielona Góra. Inwestycja znajduje się na osiedlu domków jednorodzinnych. Sieć wodociągowa będzie 

przebiegała w jezdni ulic Kalinowej, Jaśminowej i Słonecznikowej o nawierzchni tłuczniowych, 

żwirowych i gruntowych oraz w pasach zieleni. Ulica Mieczykowa posiada jezdnię o nawierzchni  

z kostki betonowej. Szerokość pasów drogowych dróg jest zmienna od 5,0 do 8,0 m. Wzdłuż ulic 

zlokalizowane są budynki mieszkalne wraz z ogrodami.  

Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, gazociąg, 

telekomunikacja, linie energetyczne oraz słupy oświetleniowe. 

5.1. Dopuszczalna prędkość : 

 ulica Mieczykowa - 40 km/h (teren zabudowany); 

 ulica Jaśminowa - 40 km/h (teren zabudowany); 

 ulica Kalinowa - 40 km/h (teren zabudowany); 

 ulica Słonecznikowa - 40 km/h (teren zabudowany); 

5.2. Charakterystyka ruchu na drodze : 

Ze względu na zakres opracowania aktualne pomiary ruchu nie były prowadzone. Natężenie 

ruchu na w/w ulicach jest małe. Ulica stanowi dojazd do budynku mieszkalnych jednorodzinnych. 

5.3. Istniejące oznakowanie w obrębie całej inwestycji: 

 istn. oznakowanie poziome – brak; 

 istn. oznakowanie pionowe – B-21; 

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Inwestycja będzie polegała na budowie sieci wodociągowej Φ 110 PE w pasie drogowym ulic 

Mieczykowej, Jaśminowej, Kalinowej i Słonecznikowej w Zielonej Górze. 

7. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ROBÓT 

Ze względu na zakres zadania, cała inwestycja zostanie wykonania w ośmiu etapach.  

7.1. Etap 1 (rysunek nr 1)  

Zakres robót : 

 rozbiórka elementów betonowych; 

 rozbiórka konstrukcji jezdni; 

 odhumusowanie terenów zielonych; 

 roboty ziemne – wykopy, korytowanie; 

 układanie sieci wodociągowej; 

 zasypanie wykopów; 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; 

 układaniu elementów betonowych; 

 humusowanie terenów zielonych; 
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Oznakowanie : 

Przy pracach prowadzonych na jezdni roboty należy oznakować znakami/zaporami U-20a, U-20b 

U-20c i U-3d. Dodatkowo należy ustawić znaki A-12b/c i A-14 w odległości około 50 m przed 

robotami. Do poprawy przepustowości w godzinach zwiększonego natężenia ruchu na drodze można 

oddelegować osobę do kierowania ruchem posiadającą odpowiednie uprawnienia. Przy pracach 

prowadzonych w pasach zieleni roboty należy oznakować znakami/zaporami U-20c. Szczegóły 

oznakowania pokazano na rys. nr 1. 

Zastosowane znaki : 

• A-12b - zwężenie jezdni – prawostronne; 

• A-12c - zwężenie jezdni – lewostronne; 

• A-l4 - roboty na drodze; 

• U-3d - tablica prowadząca; 

• U-20a - zapora drogowa pojedyncza; 

• U-20b - zapora drogowa pojedyncza szeroka; 

• U-20c - zapora drogowa podwójna; 

7.2. Etap II (rysunek nr 2 i 9)  

Zakres robót : 

 rozbiórka konstrukcji jezdni; 

 odhumusowanie terenów zielonych; 

 roboty ziemne – wykopy, korytowanie; 

 układanie sieci wodociągowej; 

 zasypanie wykopów; 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; 

 humusowanie terenów zielonych; 

Oznakowanie : 

Przy pracach prowadzonych na jezdni roboty należy oznakować znakami/zaporami U-20b i U-

20c oraz B-1. Dodatkowo należy ustawić znaki A-14 w odległości około 50 m przed robotami. 

Do poprawy przepustowości w godzinach zwiększonego natężenia ruchu na drodze można 

oddelegować osobę do kierowania ruchem posiadającą odpowiednie uprawnienia. W celu poprawy 

komunikacji pieszej należy wykonać chodniki tymczasowe z kostki betonowej lub płyt chodnikowych 

oraz zastosować kładki dla pieszych U-28. Szczegóły oznakowania pokazano na rys. nr 2. 

Na skrzyżowaniu ulic Mieczykowej z Jaśminową oraz Mieczykowej z Liliową należy zastosować 

znaki (F-9) dotyczące objazdu – zgodnie z rysunkiem nr 9.  

Zastosowane znaki : 

• A-l4 - roboty na drodze; 

• B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach; 
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• F-9 – znak prowadzący na drodze objazdowej; 

• U-20b - zapora drogowa pojedyncza szeroka; 

• U-20c - zapora drogowa podwójna; 

• U-28 - kładka dla pieszych; 

7.3. Etap III (rysunek nr 3 i 9)  

Zakres robót : 

 rozbiórka konstrukcji jezdni; 

 odhumusowanie terenów zielonych; 

 roboty ziemne – wykopy, korytowanie; 

 układanie sieci wodociągowej; 

 zasypanie wykopów; 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; 

 humusowanie terenów zielonych; 

Oznakowanie : 

Przy pracach prowadzonych na jezdni roboty należy oznakować znakami/zaporami U-20b i U-

20c oraz B-1. Dodatkowo należy ustawić znaki A-14 w odległości około 50 m przed robotami. 

Do poprawy przepustowości w godzinach zwiększonego natężenia ruchu na drodze można 

oddelegować osobę do kierowania ruchem posiadającą odpowiednie uprawnienia. W celu poprawy 

komunikacji pieszej należy wykonać chodniki tymczasowe z kostki betonowej lub płyt chodnikowych 

oraz zastosować kładki dla pieszych U-28. Szczegóły oznakowania pokazano na rys. nr 3. 

Na skrzyżowaniu ulic Mieczykowej z Jaśminową oraz Mieczykowej z Liliową należy zastosować 

znaki (F-9) dotyczące objazdu – zgodnie z rysunkiem nr 9.  

Zastosowane znaki : 

• A-l4 - roboty na drodze; 

• B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach; 

• F-9 – znak prowadzący na drodze objazdowej; 

• U-20b - zapora drogowa pojedyncza szeroka; 

• U-20c - zapora drogowa podwójna; 

• U-28 - kładka dla pieszych; 

7.4. Etap IV (rysunek nr 4 i 10)  

Zakres robót : 

 rozbiórka konstrukcji jezdni; 

 odhumusowanie terenów zielonych; 

 roboty ziemne – wykopy, korytowanie; 

 układanie sieci wodociągowej; 

 zasypanie wykopów; 
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 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; 

 humusowanie terenów zielonych; 

Oznakowanie : 

Przy pracach prowadzonych na jezdni roboty należy oznakować znakami/zaporami U-20a, U-20b 

i U-20c oraz B-1. Dodatkowo należy ustawić znaki A-14 w odległości około 50 m przed robotami. 

Do poprawy przepustowości w godzinach zwiększonego natężenia ruchu na drodze można 

oddelegować osobę do kierowania ruchem posiadającą odpowiednie uprawnienia. Szczegóły 

oznakowania pokazano na rys. nr 4. Na skrzyżowaniu ulic Mieczykowej z Jaśminową oraz 

Mieczykowej z Liliową należy zastosować znaki (F-9) dotyczące objazdu – zgodnie z rysunkiem  

nr 10.  

Zastosowane znaki : 

• A-l4 - roboty na drodze; 

• B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach; 

• F-9 – znak prowadzący na drodze objazdowej; 

• U-20a - zapora drogowa pojedyncza; 

• U-20b - zapora drogowa pojedyncza szeroka; 

• U-20c - zapora drogowa podwójna; 

• U-28 - kładka dla pieszych; 

7.5. Etap V (rysunek nr 5)  

Zakres robót : 

 rozbiórka konstrukcji jezdni; 

 odhumusowanie terenów zielonych; 

 roboty ziemne – wykopy, korytowanie; 

 układanie sieci wodociągowej; 

 zasypanie wykopów; 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; 

 humusowanie terenów zielonych; 

Oznakowanie : 

Przy pracach prowadzonych na jezdni roboty należy oznakować znakami/zaporami U-20b i U-

20c oraz B-1. Dodatkowo należy ustawić znaki A-14 w odległości około 50 m przed robotami. 

Do poprawy przepustowości w godzinach zwiększonego natężenia ruchu na drodze można 

oddelegować osobę do kierowania ruchem posiadającą odpowiednie uprawnienia. W celu poprawy 

komunikacji pieszej należy wykonać chodniki tymczasowe z kostki betonowej lub płyt chodnikowych 

oraz zastosować kładki dla pieszych U-28. Szczegóły oznakowania pokazano na rys. nr 5. 

Zastosowane znaki : 

• A-l4 - roboty na drodze; 
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• B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach; 

• U-20b - zapora drogowa pojedyncza szeroka; 

• U-20c - zapora drogowa podwójna; 

• U-28 - kładka dla pieszych; 

7.6. Etap VI (rysunek nr 6)  

Zakres robót : 

 rozbiórka konstrukcji jezdni; 

 odhumusowanie terenów zielonych; 

 roboty ziemne – wykopy, korytowanie; 

 układanie sieci wodociągowej; 

 zasypanie wykopów; 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; 

 humusowanie terenów zielonych; 

Oznakowanie : 

Przy pracach prowadzonych na jezdni roboty należy oznakować znakami/zaporami U-20a, U-20b 

i U-20c oraz B-1. Dodatkowo należy ustawić znaki A-14 w odległości około 50 m przed robotami. 

Do poprawy przepustowości w godzinach zwiększonego natężenia ruchu na drodze można 

oddelegować osobę do kierowania ruchem posiadającą odpowiednie uprawnienia. W celu poprawy 

komunikacji pieszej należy wykonać chodniki tymczasowe z kostki betonowej lub płyt chodnikowych 

oraz zastosować kładki dla pieszych U-28. Szczegóły oznakowania pokazano na rys. nr 6. 

Zastosowane znaki : 

• A-l4 - roboty na drodze; 

• B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach; 

• U-20a - zapora drogowa pojedyncza; 

• U-20b - zapora drogowa pojedyncza szeroka; 

• U-20c - zapora drogowa podwójna; 

• U-28 - kładka dla pieszych; 

7.7. Etap VII (rysunek nr 7)  

Zakres robót : 

 rozbiórka konstrukcji jezdni; 

 odhumusowanie terenów zielonych; 

 roboty ziemne – wykopy, korytowanie; 

 układanie sieci wodociągowej; 

 zasypanie wykopów; 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; 

 humusowanie terenów zielonych; 
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Oznakowanie : 

Przy pracach prowadzonych na jezdni roboty należy oznakować znakami/zaporami U-20b  

i U-20c oraz B-1. Dodatkowo należy ustawić znaki A-14 w odległości około 50 m przed robotami. 

Do poprawy przepustowości w godzinach zwiększonego natężenia ruchu na drodze można 

oddelegować osobę do kierowania ruchem posiadającą odpowiednie uprawnienia. W celu poprawy 

komunikacji pieszej należy wykonać chodniki tymczasowe z kostki betonowej lub płyt chodnikowych 

oraz zastosować kładki dla pieszych U-28. Szczegóły oznakowania pokazano na rys. nr 7. 

Zastosowane znaki : 

• A-l4 - roboty na drodze; 

• B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach; 

• U-20b - zapora drogowa pojedyncza szeroka; 

• U-20c - zapora drogowa podwójna; 

• U-28 - kładka dla pieszych; 

7.8. Etap VIII (rysunek nr 8)  

Zakres robót : 

 rozbiórka konstrukcji jezdni; 

 odhumusowanie terenów zielonych; 

 roboty ziemne – wykopy, korytowanie; 

 układanie sieci wodociągowej; 

 zasypanie wykopów; 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; 

 humusowanie terenów zielonych; 

Oznakowanie : 

Przy pracach prowadzonych na jezdni roboty należy oznakować znakami/zaporami U-20b  

i U-20c oraz B-1. Dodatkowo należy ustawić znaki A-14 w odległości około 50 m przed robotami. 

Do poprawy przepustowości w godzinach zwiększonego natężenia ruchu na drodze można 

oddelegować osobę do kierowania ruchem posiadającą odpowiednie uprawnienia. Szczegóły 

oznakowania pokazano na rys. nr 8. 

Zastosowane znaki : 

• A-l4 - roboty na drodze; 

• B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach; 

• U-20b - zapora drogowa pojedyncza szeroka; 

• U-20c - zapora drogowa podwójna; 
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8. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT  

 przed przystąpieniem do robót należy powiadomić odpowiednie służy oraz właścicieli 

pobliskich posesji o mających wystąpić utrudnieniach, 

 w każdej fazie realizacji zadania należy bezwzględnie zapewnić mieszkańcom oraz 

użytkownikom nieruchomości dostęp do posesji, 

 nie należy składować urobku z wykopu na jezdni i chodnikach, 

 szczególną ostrożność zachować przy robotach prowadzonych przy istn. uzbrojeniu terenu 

oraz przy drzewach i krzewach, 

 jeżeli warunki terenowe pozwolą w chwili zamknięcia jezdni należy umożliwić mieszkańcom 

dojazd pojazdów osobowych do swoich posesji, 

 roboty budowlane należy prowadzić sprawnie a teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego 

w jak najkrótszym czasie w celu minimalizacji utrudnień; 

9. WYTYCZNE DO ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 

 wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne, umocnione, zasypywać gruntem 

przepuszczalnym G1, zagęszczać warstwami grub. max. 0,30 m z każdorazowym badaniem 

wskaźnika zagęszczenia gruntu (Is ≥ 1,0) zgodnie z normą nr PN-S-02205 (roboty ziemne), 

 odtworzona nawierzchnia musi posiadać min. 3,5m szerokości, 

 warstwę ścieralną wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. min. 15 cm, 

 płaszczyznę odbudowanej nawierzchni drogowej zarówno w profilu podłużnym jak i 

przekrojach poprzecznych dostosować do istniejących nawierzchni, 

10. TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

Planowany termin realizacji zadania 01.02.2016r. – 22.07.2016r. 

11. UWAGI KOŃCOWE 

 do oznakowania robót należy stosować typowe znaki i zapory drogowe, które powinny być 

oświetlone przez cały czas trwania prac bez względu na warunki atmosferyczne i porę dnia.  

Na zaporach (tablicach prowadzących) przez cały okres inwestycji należy zastosować światła 

ostrzegawcze, 

 jednostka prowadząca roboty w pasie drogowym zobowiązana jest do utrzymania  

w należytym stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia 

miejsca robót,  

 znaki i zabezpieczenia powinny być ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie 

opracowania,  

 znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 

usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót, 
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 miejsca niebezpieczne dodatkowo zabezpieczyć zaporami, ogrodzeniami, taśmami 

biało-czerwonymi. W punktach charakterystycznych zamontować tabliczki  

„Uwaga - roboty budowlane” i „Uwaga - głębokie wykopy”. 

Zagrożenia podczas realizacji robót. 

Całość robót budowlanych należy prowadzić tak, aby nie stwarzały zagrożenia tak dla ludzi 

biorących udział w procesie inwestycyjnym jak i dla osób trzecich. Przy robotach budowlanych 

pojazdy oraz ludzie mogą napotkać liczne utrudnienia. W celu zabezpieczenia oraz zmniejszenia 

zagrożeń wprowadzono oznakowanie pionowe. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy: 

 rozbiórce istn. nawierzchni jezdni, 

 odhumusowaniu terenów zielonych; 

 rozbiórce elementów betonowych; 

 wykonywaniu wykopów i korytowania; 

 układaniu sieci wodociągowej; 

 zasypanie wykopów; 

 humusowanie terenów zielonych; 

 układaniu elementów betonowych; 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni; 

 

Opracował: 

mgr inż. Adam Strzeszyński 


