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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Podstawa opracowania 

Postawą opracowania projektu jest: 

1.1.1. Zlecenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydział Zarządzania Drogami z siedzibą przy 

ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino; 

1.1.2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2003 r. Nr 58, poz 515, z 

póżn. zm.); 

1.1.3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz. 

1729); 

1.1.4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U z 2002 r.nr 170, poz.1393); 

1.1.5. 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 z 2003 roku, poz. 2181 z późn. zm). 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania niniejszej tymczasowej organizacji ruchu drogowego jest zapewnienie 

bezpiecznego ruchu pojazdów oraz pieszych podczas przebudowy ulicy Krasińskiego w miejscowości 

Gryfino. 

 

1.3. Stan istniejący 

Przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej nr 1478Z na ul. Krasińskiego w 

Gryfinie na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego. Ulica ta znajduje się w centralnej części miasta 

Gryfino. Długość całkowita ulicy w stanie istniejącym to ok. 750 m. Droga ta łączy drogę wojewódzką nr 

120 z drogą powiatową 1473Z. 

 Główne zagospodarowanie terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji to osiedla 

mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną tj. Spółdzielnia Regalica, Spółdzielnia Dolna Odra. Wzdłuż ul. 

Krasińskiego znajdują się również sklepy i inne przedsiębiorstwa gospodarcze. W dalszym sąsiedztwie 

znajduje się Szkoła, dwa Kościoły, boisko czy duże sklepy sieciowe. 

Ulica Krasińskiego pełni funkcję drogi zbiorczej, do której włączają się liczne ulice o niższej klasie tj. 

ul. 11-go Listopada i Iwaszkiewicza. 
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Obecnie cała droga wykonana jest z płyt betonowych, na które z biegiem lat została nałożona 

warstwa mieszanki mineralno – asfaltowej. Stan nawierzchni można ocenić jako zły. Występują na niej 

liczne spękania i nierówności. Na całej długości, po obu stronach zlokalizowane są miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych. Miejsca te są nienormatywne z uwagi na zbyt małą długość miejsc 

postojowych. 

1.4.  Opis organizacji ruchu 

Obszar obejmujący zadanie przebudowy ul. Krasińskiego podzielono na pięć głównych etapów: 

 

ETAP 1 – odcinek od skrzyżowania z ul. Adama Asnyka do zjazdu na działkę drogową nr 42. 

W czasie prac odcinek będzie nieprzejezdny. Zarówno na początku jak i na końcu należy ustawić 

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 i tabliczką „Nie dotyczy poj. budowy”. Objazd zostanie 

poprowadzony zgodnie z częścią rysunkową przez ulice: 

- Adama Asnyka, 

- 9 Maja, 

- Hugo Kołłątaja, 

- Jana Pawła II, 

- Wojska Polskiego. 

Miejsca wyjazdu z terenu budowy oznakować znakami A-30 z tabl. „Wyjazd z budowy”. Należy w 

stosownej odległości umieścić znaki ostrzegawcze A-14 ostrzegające o prowadzonych robotach 

budowlanych. 

Przy zamknięciu połówkowym zjazdu przy końcu etapu 1oraz na początku etapu 1, a także w razie 

potrzeby wynikającej ze wzmożonego natężenia pojazdów, należy wprowadzić ręczne sterowanie 

ruchem przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 143). Osoby kierujące ruchem muszą być wyposażeni w kamizelki barwy pomarańczowej z 

elementami odblaskowymi (Ryc.3) oraz sprzętem łączności bezprzewodowej. 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu następuje poprzez wprowadzenie oznakowania oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Przywrócenie stanu pierwotnego następuje poprzez usunięcie 

oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  

 

ETAP 2 – od zjazdu na działkę drogową nr 42 do skrzyżowania z ulicą 11 listopada 

W czasie prac odcinek będzie nieprzejezdny. Zarówno na początku jak i na końcu należy ustawić 

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 i tabliczką „Nie dotyczy poj. budowy”. Objazd zostanie 

poprowadzony zgodnie z częścią rysunkową w ten sam sposób jak w etapie 1 przez ulice: 

- Adama Asnyka, 
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- 9 Maja, 

- Hugo Kołłątaja, 

- Jana Pawła II, 

- Wojska Polskiego. 

Miejsca wyjazdu z terenu budowy oznakować znakami A-30 z tabl. „Wyjazd z budowy”. Na ulicy 11 

listopada należy umieścić dodatkowo informację o braku przejazdu przez ulicę Krasińskiego (za pomocą 

znaku D-4b). Należy w stosownej odległości umieścić znaki ostrzegawcze A-14 ostrzegające o 

prowadzonych robotach budowlanych. 

Przy zamknięciu połówkowym zjazdu przy początku etapu 2 należy wprowadzić ręczne sterowanie 

ruchem przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 143). Osoby kierujące ruchem muszą być wyposażeni w kamizelki barwy pomarańczowej z 

elementami odblaskowymi (Ryc.3) oraz sprzętem łączności bezprzewodowej.  

Dojazd do sklepu spożywczego odbędzie się poprzez drogę wewnętrzną leżącą na działce 21/99 dla 

pojazdów dostawczych nie przekraczających tonażu 2,5 t. Słupki betonowe leżące na działce 21/98 na 

czas trwania etapu zakłada się do rozebrania, natomiast po zakończeniu etapu do odtworzenia. Nie 

dopuszcza się przejazdu przez drogę wewnętrzną pojazdów budowy oraz pojazdów powyżej 2,5 t. 

 

ETAP 3 – przebudowa skrzyżowania ulic Zygmunta Krasińskiego z ulicą 11 listopada 

W czasie prac odcinek będzie nieprzejezdny. Zarówno na początku jak i na końcu należy ustawić 

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 i tabliczką „Nie dotyczy poj. budowy”. Objazd zostanie 

poprowadzony zgodnie z częścią rysunkową przez ulicę 11 listopada. Na czas trwania tego etapu 

fragment ulicy Krasińskiego, będący ulicą jednokierunkową zostanie zmieniony na ulicę dwukierunkową 

z zakazem postoju samochodów celem zapewnienia właściwej przejezdności. Informację o objeździe 

należy umieścić również na skrzyżowaniu z ulicą Jarosława Iwaszkiewicza. 

Miejsca wyjazdu z terenu budowy oznakować znakami A-30 z tabl. „Wyjazd z budowy”. Należy w 

stosownej odległości umieścić znaki ostrzegawcze A-14 ostrzegające o prowadzonych robotach 

budowlanych. 

 

ETAP 4 – odcinek od skrzyżowania z ul. 11 listopada do skrzyżowania z ul. Jarosława 

Iwaszkiewicza 

W czasie prac odcinek będzie nieprzejezdny. Od strony skrzyżowania z ul. 11 listopada należy 

ustawić zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 i tabliczką „Nie dotyczy poj. budowy”. Od strony 

skrzyżowania z ul. Jarosława Iwaszkiewicza należy postawić tablice prowadzące U-3 c/d. Objazd zostanie 

poprowadzony zgodnie z częścią rysunkową w taki sam sposób jak w etapie 3 przez ulicę 11 listopada. 
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Na czas trwania tego etapu fragment ulicy Krasińskiego będący ulicą jednokierunkową zostanie 

zmieniony na ulicę dwukierunkową z zakazem postoju samochodów celem zapewnienia właściwej 

przejezdności. Informację o objeździe należy umieścić również na skrzyżowaniu z ulicą Jarosława 

Iwaszkiewicza. 

Miejsca wyjazdu z terenu budowy oznakować znakami A-30 z tabl. „Wyjazd z budowy”. Należy w 

stosownej odległości umieścić znaki ostrzegawcze A-14 ostrzegające o prowadzonych robotach 

budowlanych. 

Przy skrzyżowaniu z ul. Iwaszkiewicza w razie potrzeby wynikającej ze wzmożonego natężenia 

pojazdów, należy wprowadzić ręczne sterowanie ruchem przez osoby posiadające aktualne uprawnienia 

wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 6 lipca 2010 r. w 

sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 143). Osoby kierujące ruchem muszą być 

wyposażeni w kamizelki barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi (Ryc.3) oraz sprzętem 

łączności bezprzewodowej. 

 

ETAP 5 – odcinek od skrzyżowania z ul. Jarosława Iwaszkiewicza do skrzyżowania z ul. Wojska 

Polskiego 

W czasie prac odcinek będzie nieprzejezdny. Od strony skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, należy 

ustawić zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 i tabliczką „Nie dotyczy poj. budowy”. Od strony 

skrzyżowania z ul. Jarosława Iwaszkiewicza należy postawić tablice prowadzące U-3 c/d. Objazd do ulicy 

Wojska Polskiego zostanie poprowadzony zgodnie z częścią rysunkową jak w etapach 1 i 2 przez ulice: 

- Adama Asnyka, 

- 9 Maja, 

- Hugo Kołłątaja, 

- Jana Pawła II, 

- Wojska Polskiego. 

Objazd do ulicy Adama Asnyka zostanie skierowany przez ulicę Jarosława Iwaszkiewicza. Jest to 

droga jednokierunkowa od strony Wojska Polskiego w kierunku ulicy 11 listopada. 

Miejsca wyjazdu z terenu budowy oznakować znakami A-30 z tabl. „Wyjazd z budowy”. Należy w 

stosownej odległości umieścić znaki ostrzegawcze A-14 ostrzegające o prowadzonych robotach 

budowlanych. W ciągu ul. Iwaszkiewicza wraz ze znakami A-14 należy ustawić znaki A-12 b/c. 

Przy skrzyżowaniu z ul. Iwaszkiewicza w razie potrzeby wynikającej ze wzmożonego natężenia 

pojazdów, należy wprowadzić ręczne sterowanie ruchem przez osoby posiadające aktualne uprawnienia 

wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 6 lipca 2010 r. w 

sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 143). Osoby kierujące ruchem muszą być 
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wyposażeni w kamizelki barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi (Ryc.3) oraz sprzętem 

łączności bezprzewodowej. 

 

1.5. Zasady oznakowania 

Jakość znaków stosowanych do oznakowania robót nie może by niższa niż oznakowanie istniejące. 

Znaki pionowe użyte do czasowej organizacji ruchu muszą być z kategorii „dużej” – D. 

- zapory drogowe: do wygradzania w poprzek jezdni U-20b o szerokości 500 mm, wysokość 

zamocowania 1100 mm 

- tablice prowadzące U-3 c/d o szerokości 600 mm 

- tablice kierujące U-21 a/b 

Na tablicy prowadzącej ciągłej U-3 c/d oraz zaporze pojedynczej U-20 b, należy umieścić urządzenia 

ostrzegawcze nadające sygnały żółte lub czerwone w ilości 2 szt. rozmieszczone w odstępach max 2,0 

m i migające z częstotliwością stosowaną w sygnalizacji świetlnej. Ustawienie znaków i UBR nie powinno 

ograniczać widoczności kierowcom i pieszym. 

Lica znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą posiadać 

parametry folii odblaskowej typu 2. Krawędzie tablic znaków winny być wyokrąglone i podwójnie zaginane 

na całym obwodzie. 

Znaki muszą spełniać wymagania określone w przepisach oraz być w stanie technicznym 

umożliwiającym zachowanie parametrów wymaganych przepisami (barwa symboli, treść, odblaskowość, 

itd.). Do wykonania lic wszystkich znaków należy zastosować folię odblaskową typu 2. 

Znaki pionowe umieszczać na słupkach z rur stalowych ocynkowanych min. Ø 60 mm. Znaki 

pionowe należy ustawić w odległości 0,50 m od krawędzi korony drogi, licząc od brzegu znaku i na 

wysokości min. 2,20 m nad poziomem chodnika lub min. 2,00 m nad poziomem pobocza. Tarcza znaku 

na prostym odcinku drogi powinna być odchylona od kąta prostego o 5 stopni w kierunku środka drogi. 

Kolejne słupki znakowe powinny być oddalone od siebie o minimum 10 m. 

Znaki pionowe powinny być ustawione w sposób taki, aby zachowana została ich stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.  

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonać zgodnie z projektem i Szczegółowymi 

Warunkami Technicznymi dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r). 

Składowanie ziemi z wykopów powinno odbywać się wewnątrz zajętego terenu. Osoby pracujące 

przy robotach powinny być ubrane w kamizelki odblaskowe koloru żółtego lub pomarańczowego. 

Wykonawca w trakcie prac ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy robotach budowlanych.  
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Ryc. 1. Sposób umieszczania znaków na drogach z poboczem gruntowym i ulicach. 

 

 

 
Ryc. 2. Wysokości umieszczania znaków na drogach z poboczem gruntowym i ulicach. 
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Ryc. 3. Kąt umieszczania znaków drogowych. 

 

 

 

 

 

Ryc. 3. Wzór kamizelki ochronnej wraz z objaśnieniami 
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1.6. Termin wprowadzenia i zakończenia organizacji ruchu 

Termin wprowadzania – 01.02.2020 r. 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – koniec listopada 2020r.  

 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ...................................................................................................  

2.1. Plan orientacyjny rys. nr 1 / Arkusz: 1 .........................................................................................  

2.2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu etap 1 rys. nr 2.1 - Arkusz: 1 ..........................................  

2.3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu etap 2 rys. nr 2.2 - Arkusz: 1 ..........................................  

2.4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu etap 3 rys. nr 2.3 - Arkusz: 1 ..........................................  

2.5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu etap 4 rys. nr 2.4 - Arkusz: 1 ..........................................  

2.6. Projekt tymczasowej organizacji ruchu etap 5 rys. nr 2.5 - Arkusz: 1 ..........................................  

 



RYSUNEK NR 1 ARKUSZ NR  1/1

PLAN ORIENTACYJNY

m . Gryfino


































