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OPIS TECHNICZNY
Dot. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania remontu elewacji budynku
przy ul. Bankowej 11 w Wałczu.
Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z
remontem budynku mieszkalnego na ul. Bankowej 11 w Wałczu.
I.
Podstawa opracowania
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z roku 2012 poz.
1137 z późniejszymi zmianami)
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z roku 2013 poz.
260 z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dziennik Ustaw z 2003 roku nr 177, poz. 1729 z dnia 2003.10.14)
• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dziennik Ustaw z 2002 roku nr 170 poz.
1393 z dnia 2002.10.12)
• Załączniki 1-4 do Rozporządzenia 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 Dz. U.
nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami)
• Inwentaryzacja w terenie – wizja lokalna
II.
Cel i zakres opracowania
Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowano dla potrzeb zajęcia chodnika pod
ustawienie rusztowania w celu wykonania remontu elewacji przy ul. Bankowej 11 w Wałczu.
Zakres robót obejmuje następujące czynności:
- ustawienie rusztowania przy budynku na ul. Bankowej 11 w Wałczu
- osłonięcie rusztowania siatką ochronną, ustawienie oznakowania tymczasowego wraz z taśmą
ostrzegawczą w kolorze biało-czerwonym typu U-22a lub U-22b
- wykonanie remontu elewacji
III.
Stan istniejący
Ulica Bankowa jest w zarządzie Urzędu Miasta Wałcza. Chodnik z kostki brukowej typu Polbruk po
stronie obiektu planowanego remontu ciągnie się wzdłuż całej ściany przedmiotowego budynku,
średnia szerokość chodnika to 1,70 m. Poza obiektem brak utwardzonego chodnika. Przeciwna strona
ulicy na całej długości posiada chodnik z utwardzoną nawierzchnią.
IV.
Stan projektowany
Podczas robót prowadzonych przy budynku na ul. Bankowej 11 ruch pieszych odbywający się po tej
stronie ulicy zostanie skierowany na drugą stronę. Sposób oznakowania robót oraz przekierowany
ruch pieszych przedstawiono w załączniku graficznym (rys. nr 2).
V.
Warunki techniczne oznakowania
- do oznakowania należy stosować znaki grupy średniej z folii odblaskowej I generacji

- zapory powinny być wykonane w technologii odblaskowej
W czasie funkcjonowania projektowanej organizacji ruchu Wykonawca robót obowiązany jest do
utrzymania stałej czystości oznakowania oraz właściwego stanu technicznego. Wszystkie
nieprawidłowości muszą być usuwane na bieżąco. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
jakiegokolwiek znaku należy go natychmiast wymienić na nowy
- konstrukcje stojaków użytych do urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinna zapewniać ich stabilność
VI.
Uwagi i zalecenia
- znaki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy ustawić zgodnie z zasadami podanymi w załączniku
nr 1 i nr 5 do rozporządzenia 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)
- niezależnie od przedstawionego sposobu oznakowania i zabezpieczenia robót, ich wykonawca
winien przestrzegać przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” a także ogólnych i szczegółowych
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montażowych.
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