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OPIS TECHNICZNY 

 

 Do projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót związanych z wykonaniem 

rozbudowy drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , odcinek między ul. Kolejową a ul. 

Pocztową w m. Rokietnica. 

o charakterze tymczasowym 

1. Podstawa opracowania 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177 poz. 1729); 

b) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

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

c) 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); 

d) Wizja w terenie. 

 

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Na rozpatrywanym odcinku droga powiatowa posiada szerokość 6,00 m. Droga na której 

wykonywana będzie przebudowa oraz uzupełnienie ścieżki rowerowej jest drogą o nawierzchni 

bitumicznej. Obowiązuje zakaz przekraczania 50 km/h.   

     

3. Zakres opracowania 

 Projekt obejmuje organizację ruchu na czas wykonywania robót związanych z wykonaniem 

rozbudowy drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), na odcinku od ul. Kolejowej a Pocztowej 

w m. Rokietnica. W ramach tego opracowania projektuje się odcinek drogi o nawierzchni 

bitumicznej, a także chodnik i ścieżkę rowerową z rozbieralnej kostki brukowej. Przewiduje się 

również budowę i przebudowę skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych. Projektowana 

rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz istotnie przyczyni się do zwiększenia 

bezpieczeństwa ruchu. Odwodnienie odbywać będzie się za pomocą kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do miejsca zrzutu. Zlokalizowana została w 

miejscowości Rokietnica, w gminie Rokietnica, w powiecie poznańskim, na terenie województwa 

wielkopolskiego.  

 Celem opracowania organizacji ruchu jest zapewnienie optymalnego poruszania się 

pieszych, rowerzystów oraz  pojazdów w trakcie wykonywania robót. 
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4. Opis występujących zagrożeń lub utrudnień. 

W trakcie wykonywania robót związanych z związanych z wykonaniem rozbudowy drogi 

powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. 

Rokietnica nie przewiduje się zagrożeń. Na czas prowadzonych prac remontowych oznakowanie 

stałe zmienione na czas robót. 

Technologia prowadzenia prac wymaga: 

1. całkowitego zamknięcia chodników dla pieszych na ul. Szamotulskiej od Krótka do ul. 

Pocztowej, 

2. Połówkowego zajęcia drogi celem ułożenia warstwy bitumicznej na ul. Szamotulskiej od 

Krótka do ul. Pocztowej,  

Wykonawca po ustawieniu tymczasowego oznakowania dla danego etapu opracowania, 

przed przystąpieniem do prac ma obowiązek przeanalizować sytuację związaną z potrzebą 

zastosowania dodatkowego ustawienia osób uprawnionych do ręcznego kierowania ruchem.  

 

5. Zasady ogólne 

 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być 

dostosowane do utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz 

osobom wykonującym te roboty.  

Oprócz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa stosuje się dodatkowo zapory 

drogowe, taśmy ostrzegawcze, pachołki drogowe, światła ostrzegawcze i tablice kierujące pieszych.  

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót w pasie 

drogowym powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w 

należytym stanie przez okres trwania robót. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w 

pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.  

Zapory drogowe U-20a/b oraz tablice kierujące U-3b muszą być pokryte materiałem odblaskowym 

na całej powierzchni. Długość tablicy kierującej i zapory drogowej powinna być dostosowana do 

występujących potrzeb lecz nie może być krótsza niż l,20 m dla tablicy kierującej U-3b i 0,75 m dla 

zapory drogowej U-20a/b. Światła ostrzegawcze stosuje się do wyznaczania granicy obszaru 

prowadzonych robót w pasie drogowym w warunkach niedostatecznej widoczności w celu 

ostrzeżenia kierujących pojazdami o występujących przeszkodach na drodze. Światła te przy 

normalnej przejrzystości powietrza powinny być widoczne z odległości co najmniej 250 m oraz 

zapalać się i gasnąć z częstotliwością 90 ± 30 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. Światła 

ostrzegawcze o barwie żółtej stosuje się w przypadku zwężenia skrajni drogi. Na wygrodzeniach 

ustawionych w poprzek jezdni światła ostrzegawcze powinny być rozmieszczone w taki sposób, 

aby wyznaczały szerokość jezdni wyłączonej z ruchu. Jeżeli szerokość wygrodzenia przekracza 3,0 
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m, należy stosować światło dodatkowe w taki sposób, aby odstępy między światłami nie 

przekraczały 2 m.. 

Światła mogą być zamocowane zarówno na wygrodzeniach, jak i bezpośrednio nad nimi, jednak nie 

wyżej niż 0,1 m od górnej krawędzi zapory lub tablicy kierującej. Na wygrodzeniach ustawionych 

wzdłuż jezdni światła ostrzegawcze powinny być umieszczane w odstępach nie większych niż:  

- 50 m poza obszarem zabudowanym, 

- 20 m w obszarze zabudowanym,  

Światła ostrzegawcze umieszcza się na wygrodzeniach wzdłuż jezdni, na takiej samej 

wysokości, jak dla wygrodzeń w poprzek jezdni. Jeżeli na wygrodzeniach zastosowano światła 

ostrzegawcze w liczbie większej niż cztery to zaleca się stosowanie kolejnego zapalania się tych 

świateł w taki sposób aby wytworzyły one wzdłuż wygrodzenia efekt fali kierunkowej.  

Przy robotach ziemnych długość frontu robót winna odpowiadać możliwościom wykonawczym 

jednej zmiany roboczej.  

Wymiary znaków używanych w związku z robotami wykonywanymi w pasie drogowym  muszą 

być większe o jedną kategorię niż wymiary znaków drogowych stosowanych na danej drodze.  

Do oznakowania pionowego robót stosować wyłącznie znaki drogowe odblaskowe. Po 

zakończeniu każdego etapu robót znaki i zabezpieczenia z nim związane należy niezwłocznie 

usunąć i przenieść na kolejne miejsce robót.  

 

6. Odległość znaków od jezdni 

Ustala się następujące odległości znaków od jezdni: 

- na drogach bez krawężników - l ,25 m od krawędzi jezdni,  

- na drogach (ulicach) wyposażonych w krawężniki - 0,5 - 2,0 m od krawędzi jezdni. 

 

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik wlicza 

się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, 

prostokąta) lub tabliczki. 

 

7. Wysokość umieszczania znaków 

Ustala się następujące wysokości umieszczania znaków:  

- poza miastami - l ,50 m  

- dla dróg mających charakter ulicy - 2,0 m 
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- dla dróg nie mających charakteru ulicy - 1,5 m  

Znaki umieszczone na wysepkach i pasach rozdzielczych oraz na pasach przyjezdniowych (np. 

pasach zieleni), na których nie ma ruchu pieszych powinny być umieszczone na wysokości 0,9 - l ,5 

m. 

Jeżeli na jednym słupku umieszczono więcej niż jedną tarczę znaku, wysokość umieszczania nie 

powinna być mniejsza niż 2,2 m. 

 

 

8. Zestawienie znaków 

 

Lp. Symbol Nazwa Ilość 

Znaki projektowane dla organizacji ruchu 

1. A – 14 Roboty na drodze 2 

2. A - 12b/c Zwężenie prawo/lewostronne 2 

3. A - 20  Ruch dwukierunkowy 2 

4. B - 1 Zakaz ruchu 4 

5. B - 25 Zakaz wyprzedzania 2 

6. B-33 Zakaz przekraczania 30km 4 

7. B - 6 Przejście dla pieszych 8 

8. B - 4a Droga bez przejazdu 4 

9. B - 4b/c Droga bez przejazdu z prawej/lewej strony 4 

10. B - 21 Zakaz skrętu w lewo 2 

11. B - 22  Zakaz skrętu w prawo 2 

12. B - 41 Zakaz ruchu pieszych 10 

13. U - 3d Tablica prowadząca 2 

14. U – 20 b Zapora drogowa 12 

15 F - 9 Objazd 12 

16.  Sygnalizacja świetlna 1 

 

 

9. Zmiany w oznakowaniu 

W terenie zabudowanym w miejscowości Rokietnica obowiązuje zakaz przekraczania 

prędkości powyżej 50 km/h. Wprowadzone na czas prowadzenia robót oznakowanie ostrzega 

uczestników ruchu oraz  pieszych o występujących  utrudnieniach na drodze.  

 

10. Opis występujących zagrożeń lub utrudnień 

 Podczas wykonywanych robót mogą wystąpić zagrożenia dla ruchu pojazdów oraz pieszych. 

Podczas robót związanych z wykonaniem rozbudowy drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , 

odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica. Na drodze będą pracowały walce, 

rozściełacze do masy oraz samochody ciężarowe.  Teren robót zabezpieczony zostanie tablicami. 
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11. Opis szczegółowy 

Oznakowanie miejsca robót i utrzymanie znaków drogowych związanych z prowadzonymi 

robotami drogowymi należy do jednostki wykonującej roboty.  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska, odcinek między ul. Kolejową a ul. 

Pocztową w m. Rokietnica będzie podzielona na kilka etapów. Wynika to z długości całego zakresu 

robót. 

Pierwsza część robót związana jest z budową kanalizacji deszczowej w ul. Szamotulskiej od 

ul. Krótkiej do ul. Pocztowej. Prace te zostały podzielona na kilka etapów. Każdy etap należy 

oznakować wg map nr 1-2. Podczas budowy kanalizacji deszczowej zamknięty zostanie chodnik ul. 

Szamotulska od ul. Krótkiej do ul. Pocztowej na długości ok. 100m. Na czas prac zostanie piesi 

będą zmuszeni do przejścia na drugą stronę ulicy. 

   Każdy wyłączony fragment drogi należy zabezpieczyć tablicą prowadzącą U-3d wraz z 

oraz Zaporą drogową U-20b. W odległości 80m od lica robót należy ustawić na jednym słupku 

znak A – 14 Roboty drogowe oraz A - 12b/c Zwężenie prawo/lewostronne. W odległości 100m 

od lica robót należy ustawić znak A-30 z Tabliczką Piesi. W odległości 50m od lica robót należy 

ustawić znak B - 25 Zakaz wyprzedzania oraz B – 33 Zakaz przekraczania 30 km/h. Na 

chodniku należy ustawić zapory U - 20c z B - 41 Zakaz ruchu pieszych oraz Tablicę Przejście 

drugą stroną ulicy. Roboty te należy oznakować wg map nr 1-2 i 7-9. 

Kolejny etap prac to roboty związane z budową chodników oraz ustawieniem krawężników po 

dwóch stronach jezdni. Podczas budowy chodników oraz ustawiania krawężników zamknięty 

zostanie chodnik ul. Szamotulska od ul. Krótkiej do ul. Pocztowej na długości ok. 100m. Na czas 

prac zostanie piesi będą zmuszeni do przejścia na drugą stronę ulicy. Wyłączony fragment drogi 

należy zabezpieczyć tablicą prowadzącą U-3d wraz z oraz Zaporą drogową U-20b. W odległości 

80m od lica robót należy ustawić na jednym słupku znak A – 14 Roboty drogowe oraz A - 12b/c 

Zwężenie prawo/lewostronne. W odległości 100m od lica robót należy ustawić znak A-30 z 

Tabliczką Piesi. W odległości 50m od lica robót należy ustawić znak B - 25 Zakaz wyprzedzania 

oraz B – 33 Zakaz przekraczania 30 km/h. Na chodniku należy ustawić zapory U - 20c z B - 41 

Zakaz ruchu pieszych oraz Tablicę Przejście drugą stroną ulicy. Roboty te należy oznakować 

wg map nr 3 - 4 i 7-9. 

Dla prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, budową chodników oraz ustawianiem 

krawężników wytyczono objazdy do posesji na ulicach Krętej i Łanowskiej mapa nr 7-9. 

Kolejny etap prac to roboty związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej na ul. Szamotulska 

od ul. Krótkiej do ul. Pocztowej na długości ok. 473 m. Roboty bitumiczne będą prowadzone z 
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połówkowym zajęciem drogi. Przy pracach bitumicznych sterowanie ruchem odbędzie się za 

pomocą sygnalizacji świetlnej do ruchu wahadłowego. Wyłączony fragment drogi należy 

zabezpieczyć tablicą prowadzącą U-3d wraz z oraz Zaporą drogową U-20b. W odległości 80m 

od lica robót należy ustawić na jednym słupku znak A – 14 Roboty drogowe oraz A - 12b/c 

Zwężenie prawo/lewostronne. W odległości 100m od lica robót należy ustawić znak A-29 

Sygnalizacja Świetlna. W odległości 50m od lica robót należy ustawić znak B - 25 Zakaz 

wyprzedzania oraz B – 33 Zakaz przekraczania 30 km/h. Roboty te należy oznakować wg map 

nr 5 - 6.  

Na każdym z etapów prowadzonych prac należy zachować minimalną szerokość pasa jezdni 

min 3,0m. Podczas budowy wysepek we wnętrzu drogi zostanie zapewniony przejazd dla 

pojazdów, ewentualnie ruch zostanie przekierowany z drugiej strony wyspy. Ruch pojazdów na 

wyłączonych odcinkach sterowany będzie w razie potrzeby ręcznie przez pracowników 

posiadających uprawnienia. 

Podczas robót budowlanych należy zapewnić dojazd do posesji lub uzgodnić z właścicielami 

jego brak. Należy również udostępnić dojazd do Marketu Biedronka. W przypadku utworzenia się 

zatoru na drodze należy wprowadzić sterowanie ruchem ręcznie przez osoby posiadające 

uprawnienia.   

Sposób oznakowania całości robót według map nr 1-9.  

Wszystkie roboty będą prowadzone w porze dziennej, więc nie zachodzi konieczność 

ustawiania świateł ostrzegawczych. 

 

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: od  05.03.2019 rok. 

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: do 31.12.2019rok. 
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1. Obliczenia programu sygnalizacji świetlnej dla ruchu wahadłowego 

Założenia : 

 

L – odległość między liniami zatrzymań 

dL - średnia długość pojazdu 

ve – prędkość ewakuacji (przyjmować 8,3 – 11,1 m/s, co odpowiada 30-40 km/h) 

te – czas ewakuacji 

tm – czas międzyzielony 

ttrac - czas tracony w cyklu 

y – stopień nasycenia pasa ruchu 

Y - suma stopni nasycenia 

G - długość sygnału zielonego 

Ge - długość sygnału zielonego efektywnego 

Tmin - minimalna długość cyklu 

Topt - optymalna długość cyklu 

T - długość cyklu 

Q - natęŜenie ruchu w godzinie szczytowej na drodze 

Qi - natęŜenie ruchu w godzinie szczytowej na pasie ruchu i 

S - natęŜenie nasycenia pasa ruchu 

w - szerokość pasa ruchu pozostawionego dla ruchu 

 

 

1. Natężenie w godzinie szczytu na odcinku drogi wynosi 10% wartości średniego dobowego 

natężenia. 

 

Q = 0,1 * SDR [E/h] 

 

2. Jednakowe natężenie ruchu na obu pasach ruchu. 

 

Q = Q1 + Q2 [E/h] 

 

3. Stała prędkość ewakuacji pojazdów. 

 

Ve = const [m/s] 

 

4. Czas dojazdu wynoszący 0 s. 

 

5. Średnia długość pojazdu Dl = 10m. 

 

6. Czas trwania sygnału : 

 

× Zielonego 8s (minimalny), 

× Żółtego 3s, 

× Czerwonego z żółtym 1s, 
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1.1. Wzory i algorytmy obliczeń: 

 

1. Natężenie nasycenia pasa ruchu  

 

S = 525 * w [E/h] 

 

2. Czas ewakuacji pojazdów  

 

te = ][s
v

dLL

e


 

3. Czas międzyzielony  

 

tm = tż + te – td [s] 

 

4. Stopnie nasycenia pasów ruchu 

 

y1 = y2 = ][1 
S

Q
 

 

5. Suma stopni nasycenia  

 

Y = y1 + y2 [-] 

 

6. Czas utracony w cyklu  

 

ttrac = 2 * (tm – 1) [s] 

 

7. Minimalna dlugość cyklu  

 

Tmin = ][
1

s
Y

t trac


 

 

8. Optymalna długość cyklu 

 

Topt = ][
1

5*5,1
s

Y

ttrac




 

 

9. Długość sygnału zielonego z jednej fazy 

 

G1 = G2 = ][1)(*1 stT
Y

y
trac   

 

2.2. Założenia ; 

1. ve = 30 [km/h] = 8,33 [m/s] 
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2. SDR = 432, natężenie szczytowe wynosi 8-10 % SDR, stąd Q = 39[E/h] 

Q1=Q2=39 [E/h] 

 

3.3. Obliczenia: 

1. Natężenie nasycenia pasa ruchu : S = 525 * 3 = 1575 [E/h] 

2. Czas ewakuacji pojazdów : te = ][25,13
33,8

10100
s


 

3. Czas międzyzielony : tm = 3 + 13,25 - 0 = 16 [s] 

4. Stopnie nasycenia pasów ruchu 

 

y1 = y2 = ][02,0
1575

39
  

5. Suma stopni nasycenia  

 

Y = 0,02 + 0,02 = 0,04 [-] 

 

6. Czas utracony w cyklu  

 

ttrac = 2 * (16 – 1) = 30 [s] 

 

7. Minimalna dlugość cyklu  

 

Tmin = ][31
04,01

30
s


 

 

8. Optymalna długość cyklu 

 

Topt = ][52
04,01

530*5,1
s




 

 

9. Długość sygnału zielonego z jednej fazy 

 

G1 = G2 = ][61)3043(*
04,0

02,0
s

 
 

 

Opracował : 


