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LEGENDA

- krawężnik betonowy wystający
- krawężnik betonowy najazdowy

- obramowanie miejsca dla drzewa

- nawierzchnia chodników

- nawierzchnia zjazdów

UWAGI
1. Wykonawca robót zobowiązany jest do:
- informowania o przewidywanych utrudnieniach  i zakresie robót
właścicieli wszystkich posesji zlokalizowanych wzdłuż danego odcinka 
(etapu) robót co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem 
wystąpienia utrudnień, w szczególności instytucji publicznych oraz 
obiektów usługowych i handlowych,
- zapewnienia doj ścia do posesji  zlokalizowanych wzdłuż odcinka 
robót, natomiast w przypadku wystąpienia chwilowego braku dojścia - 
poinformowania o wystąpieniu utrudnień właściciela danej posesji,
- zapewnienia mo żliwo ści dojazdu słu żbom ratunkowym  do posesji 
zlokalizowanych wzdłuż odcinka robót.

2. Dojście pieszych do posesji zapewni ć poprzez wygrodzenie 
zaporami U-20c pasa chodnika od strony zabudowy.

3. Rozstaw tablic kierujących U-21a/b - co 10mb.
    Rozstaw lamp ostrzegawczych na tablicach kierujących - co 20-30mb.

4. Oznakowanie poziome tymczasowe należy po zako ńczeniu robót 
skutecznie usun ąć.

5. Zabrania się rozładunku i załadunku materiałów budowlanych w 
granicach pasa drogowego poza wygrodzonym terenem robót.

6. W przypadku wyst ąpienia konieczno ści zmiany sposobu 
prowadzenia robót Wykonawca zwróci si ę z zaktualizowanym 
projektem czasowej organizacji ruchu do ponownego z atwierdzenia.
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  DO ZASŁONIĘCIA

- znak pionowy projektowany

- znak poziomy istniejący

- znak poziomy projektowanyN
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eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

Projekt czasowej organizacji ruchu
w związku z przebudow ą chodników i zjazdów

przy ulicy Sienkiewicza w Płocku
(odcinek Misjonarska - Bielska)

Nazwa
inwestycji

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

Inwestor

Tytuł
rysunku

Plan sytuacyjny oznakowania
ETAP 1 - odcinek Misjonarska/1go Maja

Projektant PodpisŁukasz Jóźwiak

Data Skala Nr rysunku
01.2016 r. 1:500

ETAP 1A
Lokalizacja robót

ETAP 1B
Lokalizacja robót

ETAP 1C
Lokalizacja robót
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LEGENDA

- krawężnik betonowy wystający
- krawężnik betonowy najazdowy

- obramowanie miejsca dla drzewa

- nawierzchnia chodników

- nawierzchnia zjazdów

UWAGI
1. Wykonawca robót zobowiązany jest do:
- informowania o przewidywanych utrudnieniach  i zakresie robót
właścicieli wszystkich posesji zlokalizowanych wzdłuż danego odcinka 
(etapu) robót co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem 
wystąpienia utrudnień, w szczególności instytucji publicznych oraz 
obiektów usługowych i handlowych,
- zapewnienia doj ścia do posesji  zlokalizowanych wzdłuż odcinka 
robót, natomiast w przypadku wystąpienia chwilowego braku dojścia - 
poinformowania o wystąpieniu utrudnień właściciela danej posesji,
- zapewnienia mo żliwo ści dojazdu słu żbom ratunkowym  do posesji 
zlokalizowanych wzdłuż odcinka robót.

2. Dojście pieszych do posesji zapewni ć poprzez wygrodzenie 
zaporami U-20c pasa chodnika od strony zabudowy.

3. Rozstaw tablic kierujących U-21a/b - co 10mb.
    Rozstaw lamp ostrzegawczych na tablicach kierujących - co 20-30mb.

4. Oznakowanie poziome tymczasowe należy po zako ńczeniu robót 
skutecznie usun ąć.

5. Zabrania się rozładunku i załadunku materiałów budowlanych w 
granicach pasa drogowego poza wygrodzonym terenem robót.

6. W przypadku wyst ąpienia konieczno ści zmiany sposobu 
prowadzenia robót Wykonawca zwróci si ę z zaktualizowanym 
projektem czasowej organizacji ruchu do ponownego z atwierdzenia.
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- znak pionowy projektowany
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eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

Projekt czasowej organizacji ruchu
w związku z przebudow ą chodników i zjazdów

przy ulicy Sienkiewicza w Płocku
(odcinek Misjonarska - Bielska)

Nazwa
inwestycji

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

Inwestor

Tytuł
rysunku

Plan sytuacyjny oznakowania
ETAP 2 - odcinek 1go Maja/Tumska

Projektant PodpisŁukasz Jóźwiak

Data Skala Nr rysunku
01.2016 r. 1:500

ETAP 2A

Lokalizacja robót

ETAP 2B
Lokalizacja robót
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LEGENDA

- krawężnik betonowy wystający
- krawężnik betonowy najazdowy

- obramowanie miejsca dla drzewa

- nawierzchnia chodników

- nawierzchnia zjazdów

UWAGI
1. Wykonawca robót zobowiązany jest do:
- informowania o przewidywanych utrudnieniach  i zakresie robót
właścicieli wszystkich posesji zlokalizowanych wzdłuż danego odcinka 
(etapu) robót co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem 
wystąpienia utrudnień, w szczególności instytucji publicznych oraz 
obiektów usługowych i handlowych,
- zapewnienia doj ścia do posesji  zlokalizowanych wzdłuż odcinka 
robót, natomiast w przypadku wystąpienia chwilowego braku dojścia - 
poinformowania o wystąpieniu utrudnień właściciela danej posesji,
- zapewnienia mo żliwo ści dojazdu słu żbom ratunkowym  do posesji 
zlokalizowanych wzdłuż odcinka robót.

2. Dojście pieszych do posesji zapewni ć poprzez wygrodzenie 
zaporami U-20c pasa chodnika od strony zabudowy.

3. Rozstaw tablic kierujących U-21a/b - co 10mb.
    Rozstaw lamp ostrzegawczych na tablicach kierujących - co 20-30mb.

4. Oznakowanie poziome tymczasowe należy po zako ńczeniu robót 
skutecznie usun ąć.

5. Zabrania się rozładunku i załadunku materiałów budowlanych w 
granicach pasa drogowego poza wygrodzonym terenem robót.

6. W przypadku wyst ąpienia konieczno ści zmiany sposobu 
prowadzenia robót Wykonawca zwróci si ę z zaktualizowanym 
projektem czasowej organizacji ruchu do ponownego z atwierdzenia.
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- znak pionowy projektowany

- znak poziomy istniejący
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N

A-7

A-7A-7A-7A-7A-7A-7A-7A-7

N

A-7A-7A-7A-7A-7A-7A-7A-7

N

Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

Projekt czasowej organizacji ruchu
w związku z przebudow ą chodników i zjazdów

przy ulicy Sienkiewicza w Płocku
(odcinek Misjonarska - Bielska)

Nazwa
inwestycji

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

Inwestor

Tytuł
rysunku

Plan sytuacyjny oznakowania
ETAP 3 - odcinek Tumska/Bielska

Projektant PodpisŁukasz Jóźwiak

Data Skala Nr rysunku
01.2016 r. 1:500

ETAP 3A

Lokalizacja robót

ETAP 3B
Lokalizacja robót
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ETAP 3C
Lokalizacja robót

ETAP 3D
Lokalizacja robót










