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OPIS TECHNICZNY
Utwardzenie terenu w rejonie ulicy Toruńskiej z dojazdem
i przeznaczeniem na postój pojazdów w Inowrocławiu
1. Podstawa opracowania
-

-

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019r. (poz. 2311) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruc hu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
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 Ministra Infrastruktury z dnia 03 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),
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu sporządzony na potrzeby
wykonania zjazdu z drogi publicznej – ul. Toruńska (dawniej przebieg DK25) na projektowane
utwardzenie terenu z przeznaczeniem na postój pojazdów, wykonanie przyłącza kanalizacji
deszczowej oraz skomunikowanie ciągów pieszych w rejonie inwestycji

3. Charakterystyka inwestycji i zakres prac oraz potencjalne zagrożenia
Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej w zakresie pasa drogi publicznej jest
wykonania zjazdu publicznego z ul. Troruńska w Inowrocławiu na teren działki o nr ewid. 227/43.
Zjazd projektuje się o szerokości jezdni 5,0m z łukami wyokrąglającymi przecięcie krawędzi jezdni
i zjazdu łukiem o promieniu r=6,0m i r=8,0m.
Zjazd zapewniać ma dostępność do planowanego utwardzenia terenu na działce nr 227/43
realizowanego w ramach wspólnej inwestycji lecz odrębnego obiektu
Dodatkowo w związku z realizacją zjazdu należy dokonać przełożenia istniejących ciągów
pieszych celem dostosowania do projektowanego układu zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy zjazd projektuje się ze spadkiem podłużnym zjazdu w kierunku działki nr 227/43
(tj. planowanego utwardzenia terenu). Spadek poprzeczny jezdni zjazdu dostosowany został do
spadku podłużnego jezdni ul. Toruńskiej.
Spadki chodnika należy dostosować do istniejących spadków oraz projektowanego zjazdu.
Ponadto w ramach opracowania planuje się wykonanie wpięcia projektowanych wpustów
odwodnieniowych do istn., sieci kanalizacji deszczowej, których studnia znajduje się w
projektowanym zjeździe
Inwestycja obejmuje:
➢ Ustawienie oznakowania COR
➢ Wykonanie robót ziemnych
➢ Wykonanie robót montażowych
➢ Ułożenie sieci
➢ Wykonanie konstrukcji projektowanych elementów
➢ Przywrócenie oznakowania SOR
Projektowany zakres prac wskazano na rysunkach - plany oznakowania.
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Podczas prowadzenia prac na jezdni oraz na ciągach pieszych pojawią się pojazdy pracujące
przy inwestycji oraz sprzęt specjalistyczny a także osoby wykonujące prace co powoduje
zagrożenie w ruchu drogowym i stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu wobec czego w celu
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i osób pracujących opracowano niniejszy projekt
zabezpieczający poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy
bezpieczeństwa ruchu drogowego strefę robót.

4. Stan istniejący-opis drogi i ruchu
Obszar inwestycji obejmuje drogi i powiatowe zlokalizowane w obszarze zabudowanym w
granicach administracyjnych miasta Inowrocław.
➢ Zagospodarowanie:
W stanie istniejącym odcinek drogi powiatowej – ul. Toruńska w Inowrocławiu objęty
opracowaniem posiada jezdnię bitumiczną dwukierunkową o szerokości 10,5m w ciągu której
wydzielono po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku (szer. 3,5) z wyznaczeniem dodatkowych
pasów dla lewoskrętów do przyległych skrzyżowań i zjazdów publicznych.
W ciągu odcinka objętego opracowaniem zlokalizowano obustronne chodniki dla pieszych o
nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej.
Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym posiada odwodnienie w postaci wpustów
deszczowych oraz oświetlenie z uwagi na lokalizację lamp oświetleniowych w pasie drogowym
W ciągu drogi zlokalizowane są skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy indywidualne i
publiczne do przyległych nieruchomości o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej o
parametrach dostosowanych do warunków lokalnych zjazdu zapewaniających skomunikowanie z
drogą publiczną.
➢ Ruch
Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje się znacznymi natężeniami ruchu o charakterze
tranzytowym - kategorię należy określić na poziomie KR2/KR3. Ruch pieszy odbywa się po
wydzielonych ciągach pieszych (chodniki), ruch rowerowy na jezdni wspólnie z ruchem
samochodowym.
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5. Projektowana czasowa organizacja ruchu
Niniejsze opracowanie zakłada oznakowanie robót w zakresie inwestycji w celu
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz osób pracujących przy przebudowie przy
jednoczesnym zminimalizowaniu ingerencji w ruch pojazdów i pieszych.

Wszelkie uwagi przekazane przez zarządców dróg oraz zarządców ruchu należy
uwzględnić i wprowadzić na etapie wykonawstwa

Założenia ogólne do projektu:
o

o

o
o
o

o

o

o
o

o

o
o

Zabezpieczenia ruchu pieszego w strefie robót należy ciągi piesze wygrodzić za pomocą barier U-20c. W przypadku
konieczności udostępnienia pieszym przejścia nad wykopami przy pracach drogowych należy zastosować kładki dla pieszych
U-28. W przypadku braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na półzaporach U-20c
ustawić znak B-41 i wskazać alternatywne skomunikowanie z celami podróży.
Pojazdy prowadzące roboty przy drogach, które ze względów technicznych wykonywanych prac muszą zająć na krótki okres
czasu (np. w celu załadunku bądź rozładunku materiałów, itp.) większą powierzchnię niż wyznaczona w planach oznakowania
winny być pod nadzorem osób uprawnionych do sterowania ruchem oraz wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny
błyskowy barwy żółtej, widoczny od strony nadjeżdżających pojazdów z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości
powietrza.
Osoby wykonujący pracę w pasie drogowym powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze o barwie pomarańczowej lub żółtej
wyposażone w odpowiednie elementy odblaskowe.
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wyposażyć w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej,
widoczny od strony nadjeżdżających pojazdów z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza
Krawędzie strefy robót dla prac prowadzonych wzdłuż jezdni w przypadku zawyżonego pasa ruchu należy zabezpieczyć
poprzez ustawienie tablic kierujących U-21a/U-21b Dla robót nieograniczających skrajni dopuszcza się ustawienie zapór
drogowych U-20.
Dla wyznaczenia miejsc prowadzonych robót należy zastosować właściwe zapory drogowe, ponadto w ciągu barier nie mogą
występować przerwy w ich stawieniu)
- zapora U-20a dla wygrodzenia wzdłuż jezdni
- zapora U-20b dla wygrodzenia poprzecznego (na terenach innych niż ciągi piesze)
- zapora U-20c dla robót prowadzonych na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych
- dodatkowo dla strefy robót przy krawędzi jezdni od strony nadjeżdżającego pojazdu należy zastosować odpowiednie tablice
kierujące U-3.
Dla odcinków wymagających czasowego zwężenia jezdni przewidziano prowadzenie ruchu w sposób wahadłowy sterowany
poprzez odpowiednio przeszkolonych i ubranych sygnalistów (właściwe przeszkolenie, ubiór oraz wyposażenie określa
stosowne rozporządzenie).
Stanowiska kierowania ruchem należy zlokalizować w odległości max. 20-30m od strefy robot dla danego etapu prac.
W trakcie prowadzenia prac każda z sytuacji wymagających ręcznego sterowania ruchem wykonywana musi być przez osoby
do tego uprawnione z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów. Czynność ta musi być
wykonywana zgodnie z zasadami określonymi w aktualnym rozporządzeniu , osoby powinny ukończyć specjalne szkolenia i
wyposażone być w narzutki ostrzegawcze pomarańczowoczerwone z elementami odblaskowymi, nadrukiem „KIEROWANIE
RUCHEM”.
Zaprojektowane tymczasowe oznakowanie poziome należy wykonać w kolorze żółtym – w technologii cienkowarstwowej.
Zaleca się wcześniejsze usunięcie istniejącego oznakowania poziomego, kolidującego z oznakowani em projektowanym lub
przekreślenie go kreskami barwy żółtej o szerokości minimum 12 cm. Materiały użyte do wykonania tymczasowego
oznakowania poziomego muszą zapewniać odpowiednie parametry odblaskowości oraz powinny charakteryzować się prostą
metodą aplikacji oraz łatwością usuwania bez pozostawiania śladów lub niszczenia nawierzchni jezdni.
W przypadkach nieprzewidzianych konfiguracji strefy robót nie wskazanych w niniejszym opracowaniu należy zastosować
oznakowanie zgodnie z Katalogiem typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.
Zasłonięcie istniejącego oznakowania oraz przekreślenia nieobowiązujących strzałek kierunkowych i miejscowości na
istniejących drogowskazach należy wykonywać w sposób nienaruszający lic tych znaków – w przeciwnym przypadku po
zakończeni prac wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego oznakowania na nowe.
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zakres prac:
wykonanie odcinka zjazdy publicznego, przyłącza kanalizacji deszczowej, skomunikowanie ciągów
pieszych

oznakowanie:
▪

strefę robót wygrodzić odpowiednimi zaporami drogowymi
o
o
o
o

zapora U-20a dla wygrodzenia wzdłuż jezdni
zapora U-20b dla wygrodzenia poprzecznego ( na terenach innych niż ciągi piesze)
zapora U-20c dla robót prowadzonych na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych
dodatkowo dla strefy robót przy krawędzi jezdni od strony nadjeżdżającego pojazdu należy
zastosować odpowiednie tablice kierujące U-3

▪ krawędź jezdni dodatkowo oznakowano urządzeniami U-21a/b (U-21f)
▪ skosy najazdowe i końcowe (skos 1:3) prowadzące wyznaczono urządzeniami U-23b
(rozstaw 3m)
▪ z uwagi ograniczanie skrajni drogowej kierującemu ustawiono oznakowanie A-12a/b
▪ dla prowadzonych prac wprowadzono oznakowanie ostrzegawcze A-14 oraz znaki zakazu B33+B-25
▪ z uwagi na prowadzenie prac w obrębie skrzyżowania odstąpiono od oznakowania B-42
▪ poinformowanie kierujących o zmianie przebiegu toru ruchu – oznakowanie A-30+T-18
▪ ciągi piesze w strefie robót wytłączono z ruchu pieszego poprzez zastosowanie U-20c+B-41+T
▪ dodatkowo w obrębie przejść dla pieszych ustawiono tymczasowo półzapory U-20+T

stan pasa drogowego po zakończeniu prac;
Po wykonaniu prac przewiduje się zapewnienie przejezdności zajętego odcinka drogowego
poprzez przywrócenie dotychczasowego układu drogowego objętego etapem prac oraz
odtworzenie pasa drogowego zgodnie ze szczegółowymi uzgodnieniami z zarządcą drogi.
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6. Analiza skutków dla uczestników ruchu wprowadzonego oznakowania
Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu
poprzedzono analizą skutków jakie niesie dla uczestników ich wprowadzenie. Znaki te wprowadzono w
celu ostrzeżenia kierujących o prowadzonych robotach w pasie drogowym zgodnie ze strefą robót dla
danego etapu.
Z uwagi na konieczność ostrzegania i informowania kierujących o prowadzonych pracach
wprowadzone znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zakazu w obrębie robót spowolnią ruch i umożliwią
kierowcom możliwość bezpiecznego wykonania właściwych manewrów zapewniając bezpieczeństwo
uczestników ruchu oraz osób pracujących w pasie drogowym.
Wykonanie robót wiąże się z robotami montażowymi oraz drogowymi w pasie drogowym tj. jezdni,
pasach zieleni, chodnikach). Oznakowanie na czas robót uwzględnia potrzeby użytkowników ruchu
samochodowego, pieszego oraz okolicznych mieszkańców. Z drugiej strony musi odpowiadać technologii
i potrzebom prowadzonych robót instalacyjnych.

7. Uwagi końcowe.
-

-

Istniejące oznakowanie naniesiono na podstawie inwentaryzacji w terenie
oznakowanie pionowe wykonać znakami o jeden rozmiar większymi niż stosowane do stałej organizacji ruchu na odcinku drogi
objętej opracowaniem,
znaki umieścić na wysokości min. 2,20 m,
słupki pionowych znaków drogowych czasowej organizacji ruchu należy wyróżnić naklejkami w postaci pasków żółtej folii
odblaskowej o wymiarach 3 x 50 cm,
oznakowanie pionowe czasowej organizacji ruchu wykonać z folii odblaskowej typu 2,
zaproponowane etapy robot można zastosować w dowolnej kolejności lub łączyć ze sobą zapewniając właściwe oznakowanie
oraz ciągłość ruchu pieszego i samochodowego w zależności od przyjętego harmonogramu prac
na etapie wykonawstwa robót należy w sposób indywidualny uzgodnić utrudnienia w dojeździe do przyległych posesji
pojazdy prowadzące roboty przy drogach, które ze względów technicznych wykonywanych prac muszą zająć na krótki okres czasu
(np. w celu załadunku bądź rozładunku materiałów, itp.) większą powierzchnię niż wyznaczona w planach oznakowania winny
być pod nadzorem osób uprawnionych do sterowania ruchem oraz wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy
żółtej, widoczny od strony nadjeżdżających pojazdów z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza.
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wyposażyć w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej,
widoczny od strony nadjeżdżających pojazdów z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza.
oznakowanie pionowe należy ustawić w odległościach zgodnych z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Przewidywany termin wykonania robót:
od 01.06.2020 do 31.12.2021
Opracował:
Andrzej Piasecki
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