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OPIS TECHNICZNY

do projektu tymczasowej organizacji ruchu 

na czas budowy sieci wodociągowej Ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków 

przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze  

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  zaprojektowanie  oznakowania  pionowego,  zastępczego  na

czas budowy dotyczącej wymiany sieci wodociągowej Ø 150 AC wraz z odgałęzieniami i przyłączami do

budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze. 

2. INWESTOR 

Inwestorem inwestycji są:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

 -  Umowa pomiędzy ZWiK Sp. z o.o. a Biurem Projektów Budowlanych – Aneta Wojewódka;     ul.

Osiedle Kopernika 128; 66 – 200 Świebodzin,

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu do celów projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej nr 70/17 z dnia 27.03.2017 r

- Ustalenia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Obowiązujące przepisy i normatywy.

4.  LOKALIZACJA INWESTYCJI - charakterystyka drogi

Ulica  Władysława  IV jest  drogą  gminną,  utwardzoną o  nawierzchni  asfaltowej,  od strony północnej

krzyżuje się z ulicą Podgórną a od zachodu z ulicą Lubuską.

Wymianę  sieci  wodociągowej  zaprojektowano  w  jezdni  oraz  miejscami  w  chodniku.  Na  trasie

projektowanej sieci przewidziano budowę 4 hydrantów przeciwpożarowych. Dwa hydranty nadziemne i

dwa podziemne.

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  wszystkie  etapy  budowy  sieci  wodociągowej,  zgodnie  z  zakresem

opracowania. 

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi wymieniany odcinek sieci wodociągowej należy wpiąć

do istniejącej sieci wg istniejącego obecnie rozwiązania, tzn. na skrzyżowaniu z ul. Podgórną oraz na

skrzyżowaniu  z  ul.  Lubuską.  Sieć  wodociągową  oraz  przyłącza  wodne  zaprojektowano  metodą

bezrozkopową. W związku z tym niezbędne jest wykonanie jedynie komór przewiertowych.
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Odtworzenie nawierzchni oraz zasypka wykopów powinna być zgodna z wymogami producenta użytych

materiałów oraz spełniać wymogi dla odpowiedniego obciążenia ruchem.

Po zakończeniu robót nawierzchnię należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego.

4. PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA  I  ZABEZPIECZENIA

PROWADZONYCH ROBÓT

W związku z tym, iż konieczne jest wykonywanie robót częściowo na jezdni, ruch należy prowadzić na

zwężonym odcinku jezdni z zachowaniem odpowiedniej, minimalnej szerokości pasa ruchu tj. nie mniej

niż 2,75 m.

Po wykonaniu robót stan jezdni pozwalał będzie na przyjęcie ruchu kołowego i pieszego. 

Do wygradzania  wzdłuż jezdni stosuje się  zapory U-20a.  Nie dopuszcza się występowania przerw w

ciągu zapór.

Zapory  U-20  c  należy  zastosować  w  przypadkach  wygradzania  miejsc  robót  prowadzonych  na

chodnikach, ciągach pieszych, pieszo-rowerowych lub ścieżkach rowerowych wygrodzenie wykonuje się

zaporami drogowymi podwójnymi U-20c, w których dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się

znajdować na wysokości około 0,3 m nad poziomem nawierzchni.

Zapory drogowe zabezpieczające  miejsce  robót  należy umieszczać  na wysokości  od 0,9 m do 1,1 m

mierząc od  poziomu  nawierzchni  drogi  do  górnej  krawędzi zapór.  W  terenie  zabudowanym  należy

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

kierującym widoczności  innych  uczestników  ruchu.  W  takich sytuacjach  dopuszcza  się  umieszczanie

zapory na wysokości poniżej 0,9 m.

Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędź znaku nie może

znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

Aby zapewnić dojście do posesji należy wykonać kładki dla pieszych U-28.

Ponad   to, należy pamiętać:

-  Zabezpieczenie  i  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym  powinno  być

dostosowane do występujących  utrudnień  na drodze,  a  także  zapewniać  bezpieczeństwo uczestnikom

ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.

-  Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  użyte  do  zabezpieczenia  i  oznakowania  miejsca  robót  na

drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie

przez okres trwania robót.

-  Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się  odpowiednio barwy:  białą,  czerwoną,  żółtą  i

czarną.  Jeżeli  urządzenia  te  zawierają  elementy  odblaskowe  powinny być  one  w kształcie  koła  lub

prostokąta i widoczne w okresie od zmroku do świtu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu ich

światłami drogowymi.

- Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w

odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.

-  Przed  przystąpieniem do wykonywania  robót  plac  budowy należy wygrodzić  i  oznakować

zgodnie z niniejszym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
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- Zapory należy ustawić blisko terenu robót, aby obszar wyłączony z ruchu był jak najmniejszy

- Konstrukcja stojaków użytych do montażu i mocowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu musi

zapewnić ich stabilność.

-  W przypadku  wzmożonego ruchu pojazdów oraz  w miejscach  zwężenia  jezdni,  w których

kierujący nie widzą pojazdów znajdujących  się po przeciwnych stronach zwężenia należy zastosować

kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione.

- Dbałość o stan techniczny urządzeń i znaków drogowych należy do wykonawcy robót.

- Wygrodzenie i oznakowanie drogi utrzymać do momentu całkowitego robót na danym etapie.

Po wykonaniu robót całość oznakowania należy usunąć.

5. ODLEGŁOŚĆ  ZNAKÓW  OD  JEZDNI  ORAZ  WYSOKOŚĆ  ICH

MOCOWANIA.

Znaki należy ustawiać w odległości min. 0,5m do 2,0m od krawędzi jezdni. Odległość znaku od jezdni

mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła).

6. UWAGI KOŃCOWE

Projektuje się doprowadzenie terenu po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym odbudowanie

ogrodzeń, chodników, dróg dojazdowych, placów manewrowych, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń

i strat  wynikających  z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).  Sposób ułożenia i zasypania

rurociągu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  powiadomić  z  kilkudniowym  wyprzedzeniem  właścicieli  posesji  o

wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu i występujących utrudnieniach.

Przed  planowanym  zajęciem pasa  drogowego  należy  złożyć  wniosek  do  Zarządcy  Drogi  o  wydanie

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu przewidywany jest na III kwartał 2018.
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