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Branża:  Drogowa 

 
Obiekt: Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160 PE wraz z 

odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. 

Strumykowej w Zielonej Górze. 
 
Lokalizacja: Zielona Góra, dz. nr 1/2 obręb 13 i 266/1, 96/2, 96/1, 

62/29, 254/5 obręb 6;  
 
Inwestor:  Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
   ul. Zjednoczenia 110A 
   65-120 Zielona Góra 

 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 
 

1. Inwestor 

Inwestorem inwestycji jest: 

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Ul. Zjednoczenia 110A 

65-120 Zielona Góra 
 

2. Materiały wyjściowe 
 

• Wizje w terenie, dokumentacja fotograficzna oraz pomiary 
uzupełniające; 

• Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz 
Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 

poz.1729); 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z 
późniejszymi zmianami); 

• Prawo o ruchu drogowym 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908, z późniejszymi zmianami); 

 
3.  Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w związku 
z zadaniem pt.: Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160 PE wraz z 

odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Strumykowej w Zielonej 
Górze” na działkach nr 1/2 obręb 13 i 266/1, 96/2, 96/1, 62/29, 254/5 
obręb 6.  

4. Dane ogólne – stan istniejący 
 

Istniejąca droga, na której będzie projektowana sieć wodociągowa położona 
jest we północno wschodniej części miasta Zielona Góra, ul. Strumykowa. 
Droga, na której zaprojektowano odcinki sieci wodociągowej i przyłącza jest 

drogą utwardzoną trylinką betonową (odcinek od W30-W39), zaś odcinek 
przebiegający od węzła W30-W39 przebiega w chodniku z kostki brukowej 
typu "kość" i częściowo w asfalcie.  

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się niżej wymienione sieci: 



Projekt budowlany pt.: „Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami  
do budynków przy ul. Strumykowej w Zielonej Górze” 

 
 

 

4 

• wodociągowa, 

• energetyczna, 

• gazowa, 

• telekomunikacyjna 

• kanalizacja sanitarna, 

• kanalizacja deszczowa. 

 

5.  Rozwiązania techniczne 
 

Tymczasową organizację ruchu dla przedmiotowego zadania podzielono na 7 

etapów. Oznakowanie poszczególnych etap przedstawiono na rysunkach 1-7. 
W etapie 2 przedstawiono zwężenie na odcinku ok. 100m. Nie wyklucza się 

zmniejszenia odcinka i wprowadzenie etapu 2a, 2b, itd.  

UWAGA:  

W czasie wykonywania prac należy zapewnić dojście do posesji dla 
mieszkańców domów przyległych do inwestycji. W tym celu w przypadku 

wykonywania wykopów należy zastosować kładki dla pieszych szerokości 
min. 1m oraz stalowe płyty, które umożliwią przejazd samochodami. 

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia należy wprowadzić 
dodatkowe oznakowanie i elementy bezpieczeństwa.  
 

6. Rodzaj, sposób montażu znaków oraz wysokość montażu 
 

Znaki zastosowane do oznakowania robót muszą być z grupy znaków 
średnich, pokrytych folią odblaskową drugiej generacji. Oznakowanie 

istniejące kolidujące z projektowanym na czas robót należy każdorazowo 
zasłaniać lub neutralizować odpowiednią taśmą. 

Oznakowanie robót na wszystkich schematach należy wykonać i ustawić 

zgodnie z wymogami rozporządzenia 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 ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)- 
schemat umieszczania znaków. 

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, 
wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Dopuszcza się też 

do umieszczania znaków wykorzystywanie słupów linii telekomunikacyjnych, 
latarń, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i 
elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji 

wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. 
Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co 
najmniej 10m. 

Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch lub 
trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w 

układzie pionowym lub poziomym. Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia 



Projekt budowlany pt.: „Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami  
do budynków przy ul. Strumykowej w Zielonej Górze” 

 
 

 

5 

znaków pokazano na poniższych rysunkach (1-5). Tarcze znaków powinny 
być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni.  Odchylenie 

tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jeśli znaki 
umieszczone są na łukach poziomych, odchylenie tarczy znaku należy 
skorygować zależnie od wielkości promienia oraz od jego kierunku. Zasady 

odchylenia tarczy znaku pokazano na rys. 5. 

 

Rys. 1. Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie pionowym 

 

 

 

Rys. 2. Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie poziomym 

 

Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie pionowym 
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W przypadku umieszczania znaków na wysięgniku zastosować słupki o 

średnicy minimum Ø70 mm - schemat 2 lub 3 tak aby omijać skrajnię 
ścieżki rowerowej o wymagane minimum 25 cm. 

Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie mieszanym 

 
Rys. 5. Odchylenie poziome tarczy znaku 
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Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od 
krawędzi korony drogi była nie mniejsza niż 0,5 m (rys. 4 lit. a). W 

przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza 
koroną drogi, znak powinien być umieszczony: 
a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odległości nie 

mniejszej niż 0,50 m od krawędzi jezdni,  
b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego 

postoju) - w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi pobocza 
bitumicznego.  
W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w koronie drogi w 

odległości nie większej niż 5 m od krawędzi jezdni.  
 
Rys. 4. Odległość znaków od krawędzi jezdni:  

 
a) na drodze  

 
Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni 
(wystający krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do 

najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, 
prostokąta) lub tablicy (rys. 4).  

Odległości znaków od krawędzi jezdni pokazane na rys. 4 powinny być 
zachowane również w stosunku do znaków, np. nakazu lub drogowskazów w 
kształcie strzały, które mogą być umieszczane równolegle do krawędzi jezdni. 

Odległość mierzy się wówczas do powierzchni czołowej znaku lub jego 
krawędzi w miejscu najbliższym jezdni.  

Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi 
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, 
które należy uwzględniać, jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko 

ustawiony może stanowić istotną przeszkodę.  
Wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej 
punktu) pokazano na rysunku 5. Wysokości te nie dotyczą znaków 

umieszczanych przez policję w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku 
drogowego, które mogą być umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.  

Jeśli na jednym słupku umieszczone są dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, 
to dolna krawędź niżej położonego znaku znajduje się na wysokości podanej 
w tabeli 1.11. 

Przy ustalaniu wysokości umieszczenia znaku poza obszarami 
zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach niebędących 
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ulicami uwzględnia się dolną krawędź tabliczki znajdującej się pod znakiem. 
Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporą i na tablicach prowadzących nie 

mogą być umieszczone niżej niż górna krawędź zapory lub tablicy.  
Wysokość umieszczenia dużych drogowskazów w kształcie strzały (E-3) 
powinna być tak dobrana, aby zapewnić jak najlepszą widoczność 

drogowskazu, nie pogarszając warunków widoczności na skrzyżowaniu. 
 

Rys. 5. Wysokość umieszczenia znaków:  
 

 

 

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach  
 

 

b) dwóch na jednym słupku na drogach innych niż ulice 
 

Tabela 1.11. Wysokość umieszczania znaków 

Kategorie znaków Wysokość umieszczenia znaku [m] 

poza obszarami 

zabudowanymi 

w obszarach 

zabudowanych 

A - ostrzegawcze  

B - zakazu 2)  

C - nakazu  

D - informacyjne 

F - uzupełniające 1) 

G - dodatkowe przed przejazdami 

kolejowymi 4)  

min. 2,00  

(min. 1,50) 6)  

min. 2,00 (2,20) 7)  



Projekt budowlany pt.: „Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami  
do budynków przy ul. Strumykowej w Zielonej Górze” 

 
 

 

9 

E - tablice przeddrogowskazowe 

E-1  

- drogowskazy tablicowe E-2  

- tablice szlaków drogowych E-14 

min. 1,00 min. 2,00 (2,20) 7) 

(min. 1,00) 9 

E - znaki szlaku drogowego E-15, 

E-16  

- tablice kierunkowe E-13  

- tablice miejscowości E-17a, E-

18a  

- drogowskazy w kształcie strzały 

- małe E-4  

- drogowskazy do obiektu E-5 - E-

12, E-19a ÷ E-22 

min. 2,00 min. 2,00 (2,20) 7) - 

2,50 

E - drogowskazy w kształcie 

strzały - duże 
min. 0,70 min. 0,70 

Znaki umieszczone nad jezdnią 2) min. 5,00 min. 5,00 

Znaki umieszczone na lub za 

urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu 2)  

0,90-1,20 0,90-1,20 

 
1) Z wyjątkiem znaków F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c (0,50 m).  

2) Z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni.  
3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie występują na autostradach i drogach ekspresowych.  
4) Z wyjątkiem znaków G-1 (1, 00 m - na ulicach; 0, 50 m - na pozostałych drogach).  
5) Dla znaków umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.  

6) Dla kilku znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.  
7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.  

 

W razie konieczności należy wprowadzić ręczne kierowanie ruchem. Osoby 

kierujące ruchem powinny posiadać niezbędna wiedzę, uprawnienia oraz być 
wyposażone w lizaki odblaskowe. Osoby te powinny ubierać się w kamizelki 

odblaskowe z napisem „Kierowanie ruchem”. 

7. Termin wprowadzenia oznakowania 
 

Planowany termin rozpoczęcia robót: I-II kwartał 2020 roku. 

Planowany termin zakończenia robót II-III kwartał 2020 roku. 

 

 
Opracował: 
mgr inż. Jacek Walencki 

 
 


