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OPIS TECHNICZNY  
dla projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
związanych z przebudową ulicy wodociągowej w Białej 

 

1. Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót związanych z przebudową ulicy wodociągowej w Białej. 
 

2. Podstawa opracowania: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 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 dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych, 

• Mapa do celów projektowych sporządzona przez geodetę uprawnionego, 
mgr inż. Jacka Mierczyńskiego, na potrzeby sporządzenia projektu 
przebudowy drogi gminnej ul. Wodociągowej w Białej, 

• Inwentaryzacja istniejących dróg oraz oznakowania, 
• Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej ulicy wodociągowej 

w Białej. 



3. Plan orientacyjny (skala 1:25000) 

 

 

4. Stan istniej ący: 
Przewidziana do przebudowy ul. Wodociągowa znajduje się w mieście Biała, na 

terenie zabudowanym. Odchodzi ona od ul. Kilińskiego, stanowiąc dojazd do 
zabudowań mieszkaniowych, pól uprawnych oraz ogródków działkowych. 

Ul. Wodociągowa posiada bardzo zdegradowana nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości od 2,5 do 3,0 m. W obrębie skrzyżowania z ul. Kilińskiego, obramowana 
jest obustronnie krawężnikami. Ul. Kilińskiego jest również bitumiczna o szerokości 
od 7,0 do 9,0 m, obramowana krawężnikami. Od strony północnej wzdłuż ul. 
Kilińskiego biegnie chodnik o szerokości ok. 1,50 m. 

W obrębie projektowanych robót nie znajdują się żadne elementy oznakowania 
pionowego, ani poziomego. W odległości ok. 100 m od skrzyżowania, przy 
skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Prudnicką, znajduje się oznakowane przejście dla 
pieszych. 

 



5. Oznakowanie prowadzonych prac: 
Projekt zakłada przebudowę nawierzchni ul. Wodociągowej, jak również 

budowę wzdłuż niej kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącego kolektora 
biegnącego pod chodnikiem w ciągu ul. Kilińskiego. W związku z powyższym 
konieczne jest wykonanie przejścia kanalizacji przez ul. Kilińskiego. Następnie 
przewiduje się wykonanie konstrukcji jezdni ul. Wodociągowej. Ze względu na bardzo 
złe warunki gruntowo-wodne, konieczne jest  wykonanie poniżej konstrukcji jezdni 
warstwy gruntu stabilizowanego cementem. Technologia ta wymusza tygodniową 
przerwę technologiczną, podczas której, po wykonanych warstwach nie będzie się 
mógł odbywać ruch ciężkich pojazdów. W związku z tym, Wykonawca będzie musiał 
ustalić termin zamknięcia drogi z mieszkańcami oraz właścicielami pól leżących przy 
ul. Wodociągowej, aby w mirę możliwości, zmniejszyć uciążliwość prowadzonych 
prac i zapobiec uszkodzeniom podbudowy spowodowanym niedostosowaniem się 
użytkowników drogi do wprowadzonego zakazu ruchu. Ostatnim elementem do 
wykonania będzie samo włączenie ul. Wodociągowej w ul. Kilińskiego. 

Przewiduje się wykonanie robót w następujących etapach: 
− Etap 1 – przebudowa studni kanalizacyjnej w chodniku ul. Kilińskiego, 

w tym celu konieczne jest zajęcie chodnika w tym miejscu – ruch pieszy 
skierowany zostanie na wygrodzoną część jezdni, a ruch pojazdów 
odbywać się będzie wahadłowo. Przewiduje się wygrodzenie robót 
prowadzonych na chodniku zaporami U-20c, a wygrodzenie drogi na 
potrzeby ruch pieszego, za pomocą zapór prowadzących U-3d, zapór U-
20c oraz U-20b. w odległości ok. 50m od prowadzonych robót ustawić 
należy znaki ostrzegające o zwężeniu oraz robotach drogowych A-12b, A-
12c, A-14. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 1. 

− Etap 2 – budowa kolektora kanalizacyjnego pod jezdnią prowadząca 
w kierunku centrum – przewiduje się wygrodzenie terenu robót za pomocą 
zapór prowadzących U-3d, zapór U-20c oraz U-20b. w odległości ok. 50m 
od prowadzonych robót ustawić należy znaki ostrzegające o zwężeniu oraz 
robotach drogowych A-12b, A-12c, A-14. Schemat oznakowania 
przedstawiono na rys. nr 2. 

− Etap 3 – budowa kolektora kanalizacyjnego pod jezdnią prowadząca 
w kierunku Olbrachcic – oznakowanie analogiczne do etapu 2, należy 
pamiętać o zamianie znaków A-12b z A-12c. Schemat oznakowania 
przedstawiono na rys. nr 3. 

− Etap 4 – roboty prowadzone w ciągu ul. Wodociągowej. Ze względu na 
bardzo małą szerokość istniejącej ul. Wodociągowej, powodującą brak 
możliwości minięcia się dwóch pojazdów samochodowych, roboty będą 
musiały być prowadzone przy całkowitym zamknięciu drogi, za każdym 
razem po zakończeniu dziennej działki roboczej, konieczne będzie 
umożliwienie bezpiecznego dojazdu do pól i zabudowań znajdujących się 
przy ul. Wodociągowej. Jedynym wyjątkiem będzie wykonanie warstwy 
gruntu stabilizowanego cementem, kiedy ze względów technologicznych 
konieczne będzie zamknięcie drogi dla pojazdów na tydzień. W etapie tym 
należy usunąć znaki ostrzegające o zwężeniu drogi A-12b oraz A-12c, 
a ustawienie znaków zakazujących skrętu oraz wjazdu w ul. Wodociągową 
B-1, B21 oraz B-22. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 4. 

− Etap 5 – wykonanie włączenia ul. Wodociągowej w ul. Kilińskiego, przy 
zawężeniu ul. Kilińskiego o ok. 1,0 m. Schemat oznakowania 
przedstawiono na rys. nr 5. 

Możliwe jest wykonanie powyższych etapów w dowolnej kolejności, jeśli 
Wykonawca robót uzna to za uzasadnione. 

 



6. Termin wykonywania prac: 
W związku z tym, iż prace realizowane będą z pieniędzy publicznych, ich 

Wykonawca wyłoniony zostanie w wyniku postępowania przetargowego w terminie 
późniejszym, po uzyskaniu odpowiednich środków z budżetu gminy Biała. W związku 
z powyższym, nie ma na tym etapie możliwości określenia terminu rozpoczęcia, ani 
zakończenia prac. Inwestor – gmina Biała przewiduje, że zostaną one wykonane 
w 2015 lub 2016 roku. Nie przewiduje się prowadzenia prac w okresie zimowym. 

 
 

Opracował: 

 

 












