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II. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1 Inwestor 

Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 

2.2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 
przebudowy przepustu w km 47+670 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 k/m 
RóŜnowo. 

3.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt oznakowania na czas prowadzenia robót przy 

połówkowym zajęciu jezdni (ruchu wahadłowym). 

4.4. Podstawa opracowania 

· umowa zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a Pracownią 
Projektowo – Konsultingową Dróg i Mostów „Dromos” sp. z o.o. w Olsztynie 

· wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego 

· aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 500 do celów projektowych 

· 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 oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) 

· rozporządzenie 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) 

· ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 58, poz. 515 późniejszymi zmianami). 
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III. CHARAKTERYSTYKA DROGI 

3.1. Parametry drogi 

Droga wojewódzka nr 515 na istniejącym obiekcie posiada szerokość jezdni około 
6,00 m szerokość poboczy około 1,2 m.  Przepust zlokalizowany jest na prostym 
odcinku drogi poza terenem zabudowanym. 

3.2. Istniejące oznakowanie i urządzenia brd 

Na odcinku drogi objętym opracowaniem  występuje oznakowanie.  

Istniejące oznakowanie pionowe i poziome wykazano na rysunkach. 

3.3. Charakterystyka ruchu na drodze 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez ZDW Olsztyn na drodze 
wojewódzkiej nr 515 ruch ma następującą charakterystykę: 

• Kategoria ruchu – KR3 

• Odcinek typu P 

• Ruch gospodarczy  

• Udział ruchu cięŜkiego – 10,7% 

• Motocykle – 1,3% 

• Samochody osobowe i mikrobusy – 78,5% 

• Samochody dostawcze – 7,5 % 

• Samochody cięŜarowe: 

- bez przyczep – 2,9 % 

- z przyczepami – 7,0 % 

• Autokary – 0,8% 

• Ciągniki rolnicze – 2,0 % 

• Rowery  2,8 % 

Dane SDR 2010 
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IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

4.1. Opis organizacji ruchu 

Inwestycja polega na przebudowie przepustu na przepust stalowy z blachy falistej. 

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni, rozbiórkę przepustu, 
ułoŜenie przepustu o konstrukcji stalowej, wykonanie zasypki, podbudowy i nowej 
nawierzchni. 

Przebudowa przepustu będzie wykonywana w 2 etapach przy ruchu wahadłowym: 

ETAP I – roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowa przepustu i nawierzchni 
jezdni, roboty wykończeniowe po prawej stronie drogi. Ruch drogowy będzie 
odbywać się lewą stroną drogi. Przewiduje się zamknięcie pasa ruchu na długości 
około 30 m 

ETAP II – roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowa przepustu i nawierzchni 
jezdni, roboty wykończeniowe po lewej stronie drogi. Ruch drogowy będzie odbywać 
się prawą stroną drogi po częściowym umocnieniu pobocza destruktem asfaltowym 
(przed ułoŜeniem warstwy destruktu asfaltowego naleŜy usunąć humus a następnie 
dogęścić pobocze). Przewiduje się zamknięcie pasa ruchu na długości około 30 m. 

Podczas przebudowy przepustu ruchem drogowym w okresie dziennym będą kierować 
sygnaliści. 

W obu etapach naleŜy zachować pas ruchu o szerokości 3,0 m 

Przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót, poprzedni naleŜy przywrócić do stanu 
pierwotnego 

 

4.2 Sterowanie ruchem 

Ze względu na prowadzenie prac na jezdni i związane z tym włączanie się 
pojazdów budowy do ruchu a takŜe na występujący ruch na drodze, naleŜy w  porze 
dziennej wprowadzić kierowanie ruchem drogowym przez  osoby posiadające 
uprawnienia do kierowania ruchem.  

W porze wieczornej ruch nie będzie kierowany ze względu na małe natęŜenie ruchu 
drogowego i brak pojazdów budowy. 

4.3 Oznakowanie robót 

Oznakowanie robót naleŜy wykonać według rysunków 1 i 2 w zaleŜności od etapu 
prowadzonych robót. PoniŜej zestawiono rodzaj i liczbę potrzebnych znaków i 
urządzeń do właściwego zabezpieczenia robót (łącznie w dwóch etapach) 
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• A-12 b – 1 szt. 

• A-12c – 1 szt. 

• A-14 – 2 szt. 

• A-30 – 2 szt. 

• B-25 – 2 szt. 

• B-33 (40 km/h) – 2 szt. 

• B-33 (60 km/h) – 2 szt. 

• B-41 – 2 szt. 

• B-42 – 2 szt. 

• T „Ręczne kierowanie ruchem” – 2 szt. 

• U-3d – 1 szt. 

• U-20b – 2 szt. 

• U-20a – 10 szt. 

• U-23b – 3 szt. 

• U-35 – 5 szt. 

• Słupki – 16 szt. 

 

4.4 Utrudnienia 

W czasie prowadzonych robót wystąpią utrudnienia dla ruchu: 

• spowodowane ruchem wahadłowym na zwęŜonym odcinku drogi  

• ręcznym kierowaniem ruchem w porze dziennej 

• pojazdami obsługującymi budowę 

 

4.5 Uwagi 

- do oznakowania robót naleŜy zastosować znaki duŜej grupy wielkości wykonane z 
folii odblaskowej typu 2 

- osoby wykonujące roboty w pasie drogowym powinny być wyposaŜone w kamizelki 
ostrzegawcze barwy pomarańczowej 
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- do kierowania ruchem drogowym uprawione są osoby posiadające zaświadczenie 
wydane przez komendę wojewódzką Policji 

- po zakończeniu robót stan pasa drogowego naleŜy przywrócić do stanu nie gorszego 
niŜ sprzed robót 

4.6 Przewidywany termin prowadzenia robót 

Termin wprowadzenia organizacji ruchu zostanie określony przez Inwestora 

4.7 Stan pasa drogowego po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót budowlanych stan pasa drogowego w miejscu prowadzenia 
robót naleŜy przywrócić do stanu nie gorszego niŜ z przed wykonywania robót 
budowlanych. 

 

Opracował: 

mgr inŜ. Marek Kotowski 










