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CZ  OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem,
- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 0,

poz. 260 z 2013 r.),
- Rozporz dzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie,
- Rozporz dzenie MI oraz SWiA z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygna ów  dro-

gowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.),
- za cznik do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220, poz. 2181),

- dokumentacja projektowa „Przebudowa ulicy Roweckiego w Policach”,
- inwentaryzacja istniej cego oznakowania,

2. Przedmiot inwestycji:
- przebudowa ulicy Roweckiego na odcinku od km 0+000 do km 0+294,59,
- przebudowa chodników, miejsc postojowych, istniej cych skrzy owa  i zjazdów,
- zagospodarowanie przyleg ego terenu,
- utrzymanie charakteru ulicy jako obs uguj cej osiedle mieszkaniowe,
- ze wzgl du na du y deficyt miejsc postojowych pozostawiono z niewielkimi korektami

istniej cy uk ad parkowania.

3. Stan istniej cy zagospodarowania terenu.
Ulica Roweckiego (droga gminna):
- ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa,
- nawierzchnia bitumiczna o szeroko ci 6,0 m,
- obustronny kraw nik i chodnik,
- skrzy owania z ulicami: 26-Kwietnia, 1-go Maja,
- obustronne miejsca postojowe,
- listwowy próg zwalniaj cy,
- jednokierunkowa cie ka rowerowa (koniec i pocz tek w km 0+005),
- wietlenie uliczne,
- brak oznakowania poziomego w osi ulicy,
- komunikacja autobusowa lokalna o ma ej cz stotliwo ci kursów.

4. Projektowane parametry techniczne:
- klasa ulicy Z,
- prognozowana kategoria ruchu  KR 3,
- obci enie 100 kN/o ,
- szeroko  pasa ruchu 3,0 m,
- szeroko  jezdni 2 x 3,0 m (uspokojenie ruchu),
- szeroko  chodnika min. 2,0 m.
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5. Czasowa organizacja ruchu.
5.1. Etap I - zamkni cie pó nocnego pasa ruchu ul. Roweckiego na odcinku od km 0+000 do
skrzy owania z ulic  1-go Maja:
- na odcinku od km 0+000 do skrzy owania w km 0+033,5 ruch dwukierunkowy jedn  po-

ówk  jezdni z pierwsze stwem dla pojazdów jad cych od strony ul. Wyszy skiego (w osi
ulicy u atwione odpowiednio tablice kieruj ce U-21a i U-21b),

- na odcinku od skrzy owania w km 0+033,5 do skrzy owania z ul. 1-go Maja ruch jedno-
kierunkowy od strony ul. Wyszy skiego, po udniow  stron  jezdni (w osi ulicy u atwione
tablice U-21b),

- w km 0+415 ustawienie znaku D-3,
- ruch pieszy po udniow  strona ulicy, nale y zapewni  doj cie do budynków poprzez wy-

konanie chodnika metod  po ówkow , umo liwi  doj cie do istniej cych przej  dla pie-
szych

- w czasie realizacji robót nale y zapewni  mo liwo  dojazdu s b ratunkowych, miesz-
ka ców przyleg ych posesji, zaopatrzenia wykorzystuj c nawierzchni  tymczasow , pod-
budow ,

- oznakowanie wykona  zgodnie z cz ci  rysunkow  w nawi zaniu do istniej cego zago-
spodarowania terenu.

5.2. Etap II - zamkni cie po udniowego pasa ruchu ul. Roweckiego na odcinku od km 0+000
do skrzy owania z ulic  1-go Maja:
- na odcinku od km 0+000 do skrzy owania w km 0+033,5 ruch dwukierunkowy jedn  po-

ówk  jezdni z pierwsze stwem dla pojazdów jad cych od strony ul. Wyszy skiego (w osi
ulicy u atwione odpowiednio tablice kieruj ce U-21a i U-21b),

- na odcinku od skrzy owania w km 0+033,5 do skrzy owania z ul. 1-go Maja ruch jedno-
kierunkowy od strony ul. Wyszy skiego, pó nocn  stron  jezdni (w osi ulicy u atwione ta-
blice U-21a),

- w km 0+415 ustawienie znaku D-3,
- ruch pieszy po udniow  strona ulicy, nale y zapewni  doj cie do budynków poprzez wy-

konanie chodnika metod  po ówkow , umo liwi  doj cie do istniej cych przej  dla pie-
szych

- w czasie realizacji robót nale y zapewni  mo liwo  dojazdu s b ratunkowych, miesz-
ka ców przyleg ych posesji, zaopatrzenia wykorzystuj c nawierzchni  tymczasow , pod-
budow ,

- oznakowanie wykona  zgodnie z cz ci  rysunkow  w nawi zaniu do istniej cego zago-
spodarowania terenu.

6. Warunki techniczne znaków i urz dze  bezpiecze stwa ruchu:
- wymagana zgodno  z za cznikiem do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lip-

ca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów dro-
gowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181),

- lica znaków winny by  pokryte foli  odblaskow  typu 2 lub foli  pryzmatyczn , grupa
wielko ci znaków dla oznakowania robót prowadzonych na odcinku dróg gminnych: red-
nie (S).

Grupa wielko ci Ostrzegawcze (A) Zakazu (B) i nakazu (C) Informacyjne (D)
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znaku ugo  boku
[mm]

rednica
[mm]

. podstawy / wysoko
[mm]

    rednia  (S) 900 800 600 + 150 n
Odleg  znaków od jezdni.
Znaki na drogach z poboczem nale y umieszcza  tak, aby odleg  znaku od kraw dzi korony
drogi by a nie mniejsza ni  0,5 m. W przypadku warunki terenowe nie pozwalaj  na umiesz-
czenie znaku poza koron  drogi, znak powinien by  umieszczony na poboczu w odleg ci nie
mniejszej ni  0,5 m od kraw dzi jezdni.
Odleg  znaku od jezdni mierzy si  w poziomie od kraw dzi jezdni do najbli szego skrajne-
go punktu tarczy znaku lub tablicy.
Znaki na ulicach umieszcza si  w odleg ci 0,5 - 2,0 m od kraw dzi jezdni.
Wysoko  umieszczenia znaków przedstawiono w tabeli 1.11.

Tablica prowadz ca U-3 i zapora drogowa U-20b, U-20c:
wykonanie: lica wykonane z folii odblaskowej, zapory drogowe zastosowane do wygradza-
nia cz ci jezdni powinny by  zawsze wyposa one w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze,
mocowanie U-3: na wysoko ci od 0,9 m do 1,5 m mierz c od poziomu nawierzchni drogi
do dolnej kraw dzi zapory (zwróci  uwag  aby zapora nie ogranicza a widoczno ci innych
uczestników ruchu),
mocowanie U-20b: na wysoko ci od 0,9 m do 1,1 m mierz c od poziomu nawierzchni drogi
do górnej kraw dzi zapory (zwróci  uwag  aby zapora nie ogranicza a widoczno ci innych
uczestników ruchu),
w przypadku wygradzania miejsc robót prowadzonych na chodnikach, ci gach pieszych,
wygrodzenie powinno by  wykonane zaporami drogowymi podwójnymi U-20c, w których
dolna kraw  dolnego pasa zapory powinna si  znajdowa  na wysoko ci ok. 0,3 m nad
poziomem terenu, mocowanie U-20c: na wysoko ci od 0,9 m do 1,1 m mierz c od poziomu
nawierzchni drogi do górnej kraw dzi zapory,
w przypadku wykopów w jezdni g bszych ni  0,5 m lub pozostawieniu na jezdni maszyn
drogowych za zaporami drogowymi ustawionymi w poprzek jezdni nale y stosowa  os ony
energoch onne lub pryzmy piasku (pryzma o d ugo ci co najmniej 10 m ze wzniesieniem 8%
w kierunku wykopu do wysoko ci co najmniej 0,5 m).

wiat a ostrzegawcze:
- wiat a ostrzegawcze o barwie tej stosuje si  w przypadku zw enia skrajni drogi, wia-

a nale y umie ci  bezpo rednio nad umieszczonymi w poprzek jezdni tablicami kieruj -
cymi i zaporami drogowymi w odst pach max. co 2,0 m,

- wiat a ostrzegawcze wzd  jezdni powinny by  umieszczone w odst pach nie wi kszych
ni : 20 m (obszar zabudowany),

- wiat a powinny by  widoczne przy normalnej przejrzysto ci powietrza z odleg ci 250 m
oraz zapala  si  i gasn  z cz stotliwo ci  90 ± 30 cykli na minut  o podziale cyklu 1:1.

Tablica kieruj ca U-21
wykonanie: lica pokryte materia em odblaskowym na ca ej powierzchni,
ustawienie: prostopadle do osi drogi w odst pach nie wi kszych ni  10 m w obszarze zabu-
dowanym, dolna kraw  tablicy powinna znajdowa  si  na wysoko ci do 0,25 m mierz c
od poziomu jezdni.
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7. Wytyczne i zalecenia do realizacji prac:
- wykonanie robót etapami zgodnie z za cznikami rysunkowymi,
- ka dorazowo po przej ciu do nast pnego etapu robót oznakowanie z etapu poprzedniego

nale y zdemontowa ,
- pojazdy i maszyny budowy nie mog  blokowa  pasów ruchu,
- odk ad ziemi nale y lokalizowa  poza obrysem jezdni,
- sk adowanie materia ów, sprz tu powinno odbywa  si  w pasie zaj tego terenu wygrodzo-

nego zaporami,
- utrzymanie ci ci ruchu pieszego,
- minimalna szeroko  wygrodzonego ci gu pieszego 1,5 m (przestawianie barier wygradza-

cych w miar  post pu robót),
- szeroko  pasa ulicy przeznaczonego dla ruchu min. 2,75 m,
- umo liwienie doj  do przyleg ych posesji,
- w przypadku stwierdzenia braku dostatecznej widoczno ci oznakowania pionowego do-

puszcza si  niewielkie korekty lokalizacji,
- urz dzenia bezpiecze stwa ruchu u yte do zabezpieczania i oznakowania miejsca robót

powinny by  dobrze widoczne zarówno w dzie , jak i w nocy oraz utrzymane w nale ytym
stanie przez okres trwania robót,

- w przypadku braku dostatecznej widoczno ci i w okresach zwi kszenia nat enia ruchu
nale y wprowadzi  r czne kierowanie ruchem przez osoby przeszkolone i posiadaj ce sto-
sowne uprawnienia,

- osoby wykonuj ce roboty na drodze obowi zane s  u ywa  w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu elementów odblaskowych (odpowiadaj cych w ciwym warunkom
technicznym),

- szczegó owa lokalizacj  ustawienia zabezpiecze  robót nale y przeprowadzi  pod nadzo-
rem Zarz dcy drogi, który wcze niej dokona ich odbioru pod wzgl dem jako ci, zgodno ci
z projektem oraz przepisami,

- nale y powiadomi  (z wyprzedzeniem) przedsi biorstwo transportowe obs uguj ce komu-
nikacj  publiczn  o planowanych robotach i utrudnieniach w ruchu,

- wykonawca zobowi zany jest do powiadomienia (z wyprzedzeniem) w ciwych s b o
terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

8. Tymczasowa zmiana przebiegu linii autobusowej.
Wzd  ulicy Roweckiego kursuje pracownicza linia autobusowa. W zwi zku z prowadzonymi
robotami przewiduje si  zmian  w trasie kursowania autobusów.
Zgodnie z ustaleniami z Szczeci sko-Polickim Przedsi biorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o.
na czas prowadzenia przebudowy autobusy ww. linii b  korzysta y z istniej cych przystan-
ków w rejonie CHU KINGA.
Na przystankach autobusowych nale y umie ci  tabliczki informacyjne o wprowadzonych
zmianach w komunikacji oraz o lokalizacji najbli szego przystanku.
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Dziennik Ustaw Nr 220

Tabela 1.11.  Wysoko  umieszczania znaków

Kategorie znaków
Wysoko  umieszczenia znaku [m]

w obszarach zabudowa-
nych

A – ostrzegawcze
 B – zakazu 2)

 C – nakazu
 D – informacyjne
 F – uzupe niaj ce 1)

min. 2,00 (2,20) 7)

1) Z wyj tkiem znaków F-11 (5,00 m) i F14a, b, c (0,50 m).
2) Z wyj tkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów in ynierskich o obni onej skrajni.
6) Dla kilku znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.
7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.


