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I INFORMACJE OGÓLNE 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora – Gminy Żukowo 
• Mapy do celów projektowych w skali 1:500  
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wizja lokalna 

• Literatura techniczna 
• Decyzje, opinie, uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania 
• Rozporządzenie Ministrów 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) 

• Rozporządzeniu 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 załącznik do numeru 220 Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003 

• Projekt budowlany 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
wykonania robót ziemnych i technologicznych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Żukowo w zakresie Części I – Żukowo, Borkowo, Zadanie 1 – Żukowo – rejon ul. Jabłoniowej, 
obszar pomiędzy ulicami Batorego i Prusa. 

 
Zakres opracowania obejmuje system kanalizacji sanitarnej, składający się z następujących obiektów i 

urządzeń: 

• rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 160, DN 200 PVC, 
• rurociąg kanalizacji tłocznej DN 110 PE, 
• rurociąg wodociągowy DN 40 PE, 
• studnie betonowe DN 1000, 
• studnie betonowe DN 1200, 
• studnie z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 600, 
• tłocznia ścieków z ogrodzeniem i z utwardzoną nawierzchnią,  

• wewnętrzne, energetyczne linie zasilające, 
• odtworzenie nawierzchni dróg, 
• organizację robót, 
• zabezpieczenia wykopów oraz istniejącej infrastruktury, 
• odwodnienie wykopów. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest częściowo w miejscowości Żukowo w północnej części miasta  
w ulicach: Księżycowej, Sobieskiego, Batorego i Jabłoniowej a częściowo w obszarze wiejskim na północ 
od miejscowości Borkowo w ulicach: Pod Elżbietowo i Przyjaznej.  

Inwestycje przewiduje się realizować w miejscowości Żukowo w obrębie Żukowo M na działkach nr: 
618/4, 620/15, 620/21, 620/36 i Żukowo G na działkach nr: 105, 989, 1319, 1320, 1321, 1333, 1341, 
1351, 102/34, 811/10, 811/11, 811/16, 811/37, 905/7, 988/5. 
 
 
 
 



 
 

 

   Strona 3 z 5 

 

3. Charakterystyka dróg oraz warunki ruchu 

Drogi w których będzie prowadzona inwestycja stanowią drogi lokalne i dojazdowe oraz ciągi pieszo 
jezdne. Szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających wacha się od 3,0 do 9,5 m. Są to 
głównie drogi gruntowe. 

4. Utrudnienia i zagrożenia w ruchu  

Prowadzenie robót, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej spowoduje nieznaczne utrudnienia 
zarówno w ruchu samochodowym jak i pieszym, jednak w każdym przypadku należy zapewnić ciągłość 
ruchu samochodowego i pieszego. 

5. Tymczasowa organizacja ruchu 

6.1 Charakterystyka ruchowa 

Ze względu na zakres opracowania szczegółowe pomiary ruchu drogowego nie były 
przeprowadzane. Drogi gminne i prywatne objęte opracowaniem to drogi służąca głównie do ruchu 
osiedlowego. Ulica Księżycowa, Sobieskiego oraz boczne od Przyjaznej są drogami ślepymi. 

6.2 Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Nie projektuje się stałych elementów organizacji ruchu związanych z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego. 

6.3 Projekt organizacji ruchu na czas robót 

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukowo, należy wprowadzić 
ograniczenie ruchu na terenie robót w pasach drogowych w istniejących drogach gruntowych (drogi 
lokalne i dojazdowe).  

W ramach inwestycji przewiduje się zajęcie (zwężenie) części pasa drogowego w ul. Jabłoniowej, 
Księżycowej, Sobieskiego, Batorego, Pod Elżbietowo i Przyjaznej na których prowadzone będą roboty 
budowlane. Odcinek drogi pozostawiony dla ruchu nie powinien powodować utrudnień i zagrożeń dla 
ruchu i nie powinien być węższy niż 2,5 m. Tam gdzie nie będzie możliwe wydzielenia pasa drogi  
o szerokości 2,5 m należy zamknąć drogę dla ruchu kołowego i przewidzieć objazd. Proponowany 
objazd dla ulicy Jabłoniowej od ulicy Słonecznej, natomiast dla ulicy Przyjaznej od ulicy Pod Elżbietowo. 
Na części ulicy Jabłoniowej, Księżycowej, Sobieskiego, Batorego, Pod Elżbietowo i Przyjaznej należy 
wprowadzić ruch wahadłowy. Warunkiem wprowadzenia ruchu wahadłowego jest wzajemna widoczność 
kierowców znajdujących się na przeciwległych końcach zwężonego odcinka. W przypadku braku 
wzajemnej widoczności ruch wahadłowy należy wprowadzić jedynie przy zapewnieniu kierowania 
ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przez osoby uprawnione. Tam gdzie ulice są ślepe a nie ma 
możliwości wydzielenia pasa ruchu o szerokości 2,5 m i droga musi być zamknięta na czas robót, 
Wykonawca powinien poinformować mieszkańców o zaistniałej sytuacji oraz podać termin i czas trwania 
utrudnień w dojazdach do posesji. 

Oznakowanie robót prowadzonych przy wyłączeniu części powierzchni jezdni z ruchu powinno 
przede wszystkim ostrzegać kierujących o robotach i związanych z nimi utrudnieniach w ruchu. W 
związku z tym w pierwszej kolejności należy umieszczać bez względu na rodzaj i rozmiar robót znaki 
ostrzegawcze A-14 „roboty na drodze” oraz w zależności od występującego rodzaju zwężenia 
odpowiednio A-12b „zwężenie jezdni-prawostronne” lub A-12c „zwężenie jezdni-lewostronne”. Znaki 
ostrzegawcze o robotach i rodzaju zwężenia powinny być umieszczane na wspólnym słupku, chyba, że 
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ze względu na organizację i bezpieczeństwo ruchu miejsce, w którym rozpoczyna się zwężenie jezdni 
odsunięte zostało od miejsca robót. Znaki ostrzegawcze należy umieszczać w miarę możliwości jak 
najdalej od miejsca, o którym ostrzegają, przy czym minimalna odległość na drodze o dopuszczalnej 
prędkości do 50 km/h to 30 m i nie powinna ona być większa od 100 m.  

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części ulicy Przyjaznej i części ulicy Jabłoniowej, wymaga 
zamknięcia dla ruchu kołowego poszczególnych odcinków w/w dróg poprzez wygrodzenie zaporą U-20b 
ze znakiem A-14 i B-1.    

W miejscach włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci należy wykonać 
połówkowe zajęcie pasa drogowego: ulica Batorego. 

Wykonywanie robót w głębokich wykopach należy zabezpieczyć wzdłużnie zaporami drogowymi. 
Przy głębokości wykopu do 0,5m wygrodzenia miejsca robót wzdłuż jezdni można dokonać taśmami 
ostrzegawczymi U-52a lub U-52c. 

Do oznakowania budowy należy użyć znaków odblaskowych oraz zapór pokrytych folią odblaskową. 
Zapory zabezpieczające należy umocować na wysokości od 0,9 m do 1,1 m licząc od poziomu 
nawierzchni ulicy do górnej krawędzi zapory. Znaki umieszczać należy w miarę możliwości utrzymując 
wysokość dolnej krawędzi najniższego znaku na wysokości 2,2 m i nie niżej niż 2,0 m (za wyjątkiem 
przypadków specjalnie zalecanych w Instrukcji..."). Znaki należy zabezpieczyć przed możliwością 
obracania wokół słupka przez wkręcenie w obejmy wkrętów stabilizujących. 

Konstrukcja wszystkich elementów oznakowania pionowego powinna zapewniać ich stabilność oraz 
dobrą widoczność. Oznakowanie pionowe - ostrzegawcze umieścić na jednej konstrukcji wsporczej. W 
przypadku prowadzenia robót podczas niedostatecznej widoczności muszą być włączone światła 
ostrzegawcze koloru żółtego umieszczone na wygrodzeniach ustawionych wzdłuż i w poprzek frontu na 
wysokości 0,1 m od górnej krawędzi zapory.  

Tablice należy ustawić w taki sposób, aby nie zajęty pas drogowy umożliwiał swobodny przejazd 
pojazdów, a w świetle miał szerokość nie mniej niż 2,5 m.  

W czasie robót należy kontrolować stan techniczny tymczasowych znaków drogowych pionowych 
oraz zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót. Po zakończeniu prac należy przywrócić oznakowanie 
do stanu z przed rozpoczęcia robót. 

Szczegółową lokalizacje znaków przedstawiono w rysunkowej części opracowania. Należy pamiętać, 
że szczegółowy projekt organizacji ruchu sporządzi Wykonawca na etapie budowy ponieważ będzie on 
zależny od etapowania inwestycji. 

Przewidywany termin wykonania robót to 2017 - 2020 r. 

 
 

Opracował: 
mgr inż. Anna Kaszubowska 
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