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II. Część opisowa 
  



Inwestycja:  

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników 
 

Czasowa organizacja ruchu 
 

Opis techniczny 
 

1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy odcinka ul. Mostowej w zakresie przebudowy 

chodników. 

 

1.1 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Przebudowywana ulica znajduje się w dzielnicy Kolegialna od skrzyżowania z ul. Tumską do 

skrzyżowania z ulicami Rybaki i Kawieckiego oraz do ulicy Mostu im. Legionów Marsz. Piłsudskiego ( po stronie 

północnej. 

 Jest to droga klasy technicznej L, kategorii gminnej o numerze 520049W.Ma następujące parametry 

geometryczne: 

 na odcinku od ul Tumskiej do rozwidlenia (w kierunkach ul.  Kawieckiego oraz w Mostu im. 

Legionów Marsz. Piłsudskiego) droga ma szerokość 6,20m z. Na tym odcinku po południowej 

stronie znajduje się chodnik szerokości 2,0 z płyt betonowych, a po północnej ścieżka 

rowerowa szerokości 2,00m z nawierzchni asfaltowej oraz chodnik szerokości 2,00m 

wykonany z kostki brukowej  betonowej  oddzielonych od siebie zieleńcem szerokości średnio 

1,30m, 

 na odcinku od rozwidlenia (w kierunkach ul. Tumskiej oraz w Mostu im. Legionów Marsz. 

Piłsudskiego) do ul. Rybaki i Kawieckiego droga ma szerokość 6,20m z poszerzeniem na 

łuku do 7,30m. Na tym odcinku po południowej stronie znajduje się chodnik szerokości 2,0 z 

płyt betonowych, a po północnej chodnik szerokości 1,50m również wykonany z płyt 

betonowych, 

 na odcinku od Mostu im. Legionów Marsz. Piłsudskiego do rozwidlenia (w kierunkach ul.  

Kawieckiego oraz ul. Tumskiej) droga ma szerokość 6,20m z. Na tym odcinku po południowej 

stronie znajduje się ścieżka rowerowa szerokości 2,00m z nawierzchni asfaltowej oraz 

chodnik szerokości 2,00m wykonany z kostki brukowej  betonowej  oddzielonych od siebie 

zieleńcem szerokości średnio 1,00m. Po północnej stronie znajduje się opaska 0,5m, 

zieleniec 1-1,2m, a za nim chodnik szer.1,5m z płyt betonowych.   

Ruch drogowy na ul. Mostowej ma charakter lokalny, samochodów osobowych i dostawczych. 

Natężenie ruchu małe.  Na przedmiotowym fragmencie obowiązuje strefowe ograniczenie prędkości częściowo 

do 40km/h oraz 30 km/h (zgodnie z załącznikiem graficznym)  

 



2 Opis występujących zagrożeń lub utrudnień 

Podstawowym zagrożeniem jest konieczność wykonywania prac budowlanych w miejscu, w którym 

odbywa się ruch pieszy i kołowy. Z tego względu prace należy prowadzić po wprowadzeniu czasowej 

organizacji ruchu. Wszystkich pracowników należy wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze. 

 

3 Czasowa organizacja ruchu 

Projektowana tymczasowa organizacja ruchu obejmuje ustawienie znaków pionowych, poziomych i 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Czasową organizacji ruchu przewiduje się wprowadzić do 1 września 2020 r. Czas wykonania robót  

wyniesie  ok. 3 miesięcy Bezpośrednio po zakończeniu robót zostanie przywrócona dotychczasowa stała 

organizacja ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu podzielono na 8 etapów  co pozwoli na zminimalizowanie 

utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów. Oznakowanie poszczególnych etapów należy wykonać zgodnie z 

częścią rysunkową. Zakresy poszczególnych etapów przedstawiają się następująco:  

 Etap I –  schemat dla robót postępujących obejmujących wykonanie chodnika po południowej 

stronie ul Mostowej od ul. Tumskiej do ul. Rybaki i Kaweckiego z wyłączeniem odcinka w 

obrębie schodów prowadzących od ul. Kościuszki do ul. Rybaki (objętego Etapem II). Roboty 

wykonywane  odcinkami ok.50m. Na przedmiotowym odcinku roboty drogowe oznakowano za 

pomocą zestawu znaków A-14 (Roboty drogowe) i A-12 b/c (Zawężenie jednostronne jezdni). 

Ruch pojazdów od strefy robót oddzielono za pomocą tablic prowadzących U-3c/d (z U-35a), 

zapór drogowych U20b (z U-35a) oraz  tablicami kierującymi U-21 ustawianymi maksymalnie 

co 10 m.  Ruch pieszych w poszczególnych etapach odbywał się będzie tylko po jednej stronie 

ul. Mostowej. Strefę robót oddzielono od chodników zaporami U-20c oraz oznakowano 

znakami B-41 (Zakaz ruchu pieszych) z tabliczką T-0 (Przejście drugą stroną ulicy).   

Na przedmiotowym odcinku obowiązuje strefowe ograniczenie prędkości do 40 km/h, w 

pobliżu ul. Rybaki do 30km/h. Wyprzedzanie jest zabronione poprzez oznakowanie poziome 

–linia P-4.  

Uwaga: W miejscach, gdzie widoczność jest mniejsza niż 50m należy wprowadzić ręczne 

sterowanie ruchem   

 Etap II –obejmuje wykonanie chodnika  w obrębie schodów prowadzących od ul. Kościuszki 

do ul. Rybaki. Roboty wykonywane będą na odcinku ok.35m. Na przedmiotowym odcinku 

roboty drogowe oznakowano za pomocą zestawu znaków A-14 (Roboty drogowe) i A-12 b/c 

(Zawężenie jednostronne jezdni). Ruch pojazdów od strefy robót oddzielono za pomocą tablic 

prowadzących U-3c/d (z U-35a), zapór drogowych U20b (z U-35a) oraz  tablicami kierującymi 

U-21 ustawianymi maksymalnie co 10 m.  Ruch pieszych w poszczególnych etapach odbywał 

się będzie tylko po jednej stronie ul. Mostowej. Strefę robót oddzielono od chodników zaporami 

U-20c oraz oznakowano znakami B-41 (Zakaz ruchu pieszych) z tabliczką T-0 (Przejście drugą 

stroną ulicy).  Na przedmiotowym odcinku obowiązuje strefowe ograniczenie prędkości do 40 

km/h. Wyprzedzanie jest zabronione poprzez oznakowanie poziome –linia P-4   

 Etap III schemat dla robót postępujących obejmujących wykonanie robót związanych z 

likwidacją chodnika i ustawieniem nowego krawężnika po północnej stronie ul. Mostowej na 



odcinku od ul. Rybaki i Kaweckiego do rozwidlenia w kierunkach ul. Tumskiej oraz w Mostu 

im. Legionów Marsz. Piłsudskiego. Roboty wykonywane  odcinkami ok.50m. Na 

przedmiotowym odcinku roboty drogowe oznakowano za pomocą zestawu znaków A-14 

(Roboty drogowe) i A-12 b/c (Zawężenie jednostronne jezdni). Ruch pojazdów od strefy robót 

oddzielono za pomocą tablic prowadzących U-3c/d (z U-35a), zapór drogowych U20b (z U-

35a) oraz  tablicami kierującymi U-21 ustawianymi maksymalnie co 10 m.  Ruch pieszych w 

poszczególnych etapach odbywał się będzie tylko po jednej stronie ul. Mostowej. Strefę robót 

oddzielono od chodników zaporami U-20c oraz oznakowano znakami B-41 (Zakaz ruchu 

pieszych) z tabliczką T-0 (Przejście drugą stroną ulicy).   

Na przedmiotowym odcinku obowiązuje strefowe ograniczenie prędkości do 40 km/h, w 

pobliżu ul. Rybaki do 30km/h. Wyprzedzanie jest zabronione poprzez oznakowanie poziome 

–linia P-4. 

Uwaga: W miejscach, gdzie widoczność jest mniejsza niż 50m należy wprowadzić ręczne 

sterowanie ruchem     

 Etap IV - schemat dla robót postępujących obejmujących wykonanie chodnika po północnej 

stronie ul Mostowej na odcinku od Mostu im. Legionów Marsz. Piłsudskiego do rozwidlenia (w 

kierunkach ul.  Kawieckiego oraz ul. Tumskiej). Roboty wykonywane  odcinkami ok.50m. Na 

przedmiotowym odcinku roboty drogowe oznakowano za pomocą zestawu znaków A-14 

(roboty drogowe) i A-12 b/c (zawężenie jednostronne jezdni) . Ruch pojazdów od strefy robót 

oddzielono za pomocą tablic prowadzących U-3c/d (z U-35a), zapór drogowych U20b (z U-

35a) oraz  tablic kierujących U-21 ustawionych maksymalnie co 10 m.  Ruch pieszych w 

poszczególnych etapach odbywał się będzie tylko po jednej stronie ul. Mostowej. Strefę robót 

oddzielono od chodników zaporami U-20c oraz oznakowano znakami B-41 (Zakaz ruchu 

pieszych) z tabliczką T-0 (Przejście drugą stroną ulicy).   

Ponieważ  na przedmiotowym odcinku obowiązuje strefowe ograniczenie prędkości do 40 

km/h tylko częściowo, wprowadzono ograniczenie prędkości do 30km/h znakami B-33 oraz 

zakaz wyprzedzania B-25 10m od początku robót. Odwołane w/w znaków zakazu tj. znaki B-

27 i B-34  należy ustawić 10m  od końca odcinka pasa wyłączonego z ruchu.  

Na ul. Mostowej (odc. od ul. Norbertańskiej do Mostu im. Legionów Marsz. Piłsudskiego) 

należy ustawić znaki F-6a , umieszczając na tarczy znaków znaki ostrzegawcze A-12b i A-14).   

Uwaga: W miejscach, gdzie widoczność jest mniejsza niż 50m należy wprowadzić ręczne 

sterowanie ruchem   

 

 Etap V –obejmuje wykonanie robót związanych z  likwidacją opaski i wymiana krawężnika w 

obrębie na  wyspie (dz. nr ewid. 1044/1) w obrębie rozwidlenia (cześć południowa wyspy). 

Roboty wykonywane będą na odcinku ok.85m. Na przedmiotowym odcinku roboty drogowe 

oznakowano za pomocą zestawu znaków A-14 (Roboty drogowe) i A-12 b/c (Zawężenie 

jednostronne jezdni). Ruch pojazdów od strefy robót oddzielono za pomocą tablic 

prowadzących U-3c/d (z U-35a), zapór drogowych U20b (z U-35a) oraz  tablicami kierującymi 

U-21 ustawianymi maksymalnie co 10 m.    Na przedmiotowym odcinku obowiązuje strefowe 



ograniczenie prędkości do 40 km/h. Wyprzedzanie jest zabronione poprzez oznakowanie 

poziome –linia P-4. 

W tym etapie należy wprowadzić ręczne sterowanie ruchem. 

 Etap VI -obejmuje wykonanie robót związanych z  likwidacją opaski i wymiana krawężnika w 

obrębie na  wyspie (dz. nr ewid. 1044/1) w obrębie rozwidlenia (cześć północna wyspy). 

Roboty wykonywane będą na odcinku ok.85m. Na przedmiotowym odcinku roboty drogowe 

oznakowano za pomocą zestawu znaków A-14 (Roboty drogowe) i A-12 b/c (Zawężenie 

jednostronne jezdni). Ruch pojazdów od strefy robót oddzielono za pomocą tablic 

prowadzących U-3c/d (z U-35a), zapór drogowych U20b (z U-35a) oraz  tablicami kierującymi 

U-21 ustawianymi maksymalnie co 10 m. Na przedmiotowym odcinku obowiązuje strefowe 

ograniczenie prędkości do 40 km/h. Wyprzedzanie jest zabronione poprzez oznakowanie 

poziome –linia P-4. 

W tym etapie należy wprowadzić ręczne sterowanie ruchem. 

 Etap VII - obejmuje wykonanie robót związanych z  likwidacją opaski i wymianą 

krawężnika po stronie zachodniej łącznika pomiędzy  ul. Mostową na kierunkach ul. Tumska 

–Most im. Marsz. Piłsudskiego oraz ul. Tumska –ul. Rybaki. Roboty wykonywane będą na 

odcinku ok.50m. Na przedmiotowym odcinku roboty drogowe oznakowano za pomocą 

zestawu znaków A-14 (roboty drogowe) i A-12 b/c (zawężenie jednostronne jezdni). Ruch 

pojazdów od strefy robót oddzielono za pomocą tablic prowadzących U-3c/d (z U-35a), zapór 

drogowych U20b (z U-35a) oraz  tablic kierujących U-21 ustawionych maksymalnie co 10 m. 

Szerokość jezdni łącznika wynosi 9,0m. Tablice kierujące U-21 należy ustawić w odległości 

max.3,0m od krawędzi jezdni. Dzięki temu dla ruchu pozostanie min.6,0m jezdni. Należy 

wykreślić linię osiową P-4 żółtą taśmą. Umożliwi to poprowadzenie ruchu w dwóch kierunkach  

Na przedmiotowym odcinku obowiązuje strefowe ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

Na ul. Mostowej należy ustawić znaki F-6a, umieszczając na tarczy znaków znaki 

ostrzegawcze A-12b/c i A-14). 

 Etap VIII - obejmuje wykonanie robót związanych z  likwidacją opaski i wymianą 

krawężnika po stronie wschodniej łącznika pomiędzy  ul. Mostową na kierunkach ul. Tumska 

–Most im. Marsz. Piłsudskiego oraz ul. Tumska –ul. Rybaki. Roboty wykonywane będą na 

odcinku ok.50m. Na przedmiotowym odcinku roboty drogowe oznakowano za pomocą 

zestawu znaków A-14 (roboty drogowe) i A-12 b/c (zawężenie jednostronne jezdni). Ruch 

pojazdów od strefy robót oddzielono za pomocą tablic prowadzących U-3c/d (z U-35a), zapór 

drogowych U20b (z U-35a) oraz  tablic kierujących U-21 ustawionych maksymalnie co 10 m. 

Szerokość jezdni łącznika wynosi 9,0m. Tablice kierujące U-21 należy ustawić w odległości 

max.3,0m od krawędzi jezdni. Dzięki temu dla ruchu pozostanie min.6,0m jezdni. Należy 

wykreślić linię osiową P-4 żółtą taśmą. Umożliwi to poprowadzenie ruchu w dwóch kierunkach  

Na przedmiotowym odcinku obowiązuje strefowe ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

 Na ul. Mostowej należy ustawić znaki F-6a, umieszczając na tarczy znaków znaki 

ostrzegawcze A-12b/c i A-14).  

 



Oznakowanie w porze nocnej ( w czasie gdy roboty nie są prowadzone)j. 

W porze nocnej, w czasie  gdy roboty budowlane nie są prowadzone należy usunąć z jezdni: 

 zaporą drogową U-3  

 zaporą drogową U-20 

Tablice kierujące U-21 ustawianymi maksymalnie co 10 m przy krawędzi jezdni. 

     

 

Oznakowanie pionowe tymczasowe powinno spełniać warunki: 

 znaki z grupy wielkości o 1 wyższy od istniejącego oznakowania,  

 folia odblaskowa min. II generacji, 

 ramki znaków podwójnie zagięte, uniemożliwiające uderzenie w krawędź blachy. 

Wszystkie roboty budowlane będą prowadzone w ciągu dnia. Oznakowanie czasowe w porze nocnej 

zostanie usunięte.  

Koła pojazdów wyjeżdżających z strefy robót na ulicę będą każdorazowo czyszczone. Wszystkie 

powstałe na jezdni zanieczyszczenia będą na bieżąco usuwane przez Wykonawcę robót. Materiały budowlane, 

maszyny, urobek oraz inne przedmioty należy składować w obrębie robót budowalnych.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
III. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Droga objęta zakresem przebudowy

Legenda:

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Opracowujący

Czasowa organizacja ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Plan orientacyjny

1:10000

1

sierpień 2019

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

mgr inż. Maciej Pawlak

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock



Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Czasowa organizacja ruchu -Rysunek poglądowy

2

1:2000

Opracowujący

Czasowa organizacja ruchu

sierpień 2019

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

mgr inż. Maciej Pawlak

Legenda:

Etap I - schemat powtarzalny

Etap II

Etap III -schemat powtarzalny

Etap IV -schemat powtarzalny

Etap V

Etap VI

Etap VII

Etap VIII

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock



D-1

ist

A-14

tymczas

U-21a/b

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Czasowa organizacja ruchu -Etap I

 Schemat powtarzalny

3

1:500

Opracowujący

sierpień 2019

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

mgr inż. Maciej Pawlak

1

-istniejący właz studni telekomunikacyjnej do

wymiany i regulacji wysokościowej

-drzewa do zabezpieczenia na czas robót

-projektowane oznakowanie pionowe tymczasowe

-istniejące oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie poziome

- projektowane urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego tymczasowe

- projektowane tablice kierujące U-21, ustawiane co 10 m

- projektowane lampy ostrzegawcze U-35

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock

UWAGA: W porze nocnej (w czasie gdy roboty nie będą prowadzone) należy :

-usunąć z jezdni zapory drogowe U-3 i U-20

-przestawić do krawędzi jezdni tablice kierujące U-21

- przekreślenie oznakowania poziomego żółtą taśmą

Czasowa organizacja ruchu

Legenda:

-granice i numery działek ewidencyjnych

-teren objęty opracowaniem - pas drogowy

-projektowane obrzeża betonowe

-projektowane krawężniki uliczne

-projektowane krawężniki wtopione

-projektowane chodniki

-projektowane zieleńce

-projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

-istniejąca bariera energochłonna U-14a

-istniejące wygrodzenia chodnikowe U-12a



D-1

ist

A-14

tymczas

U-21a/b

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Czasowa organizacja ruchu -Etap II

4

1:500

Opracowujący

sierpień 2019

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

mgr inż. Maciej Pawlak

Legenda:

-granice i numery działek ewidencyjnych

-teren objęty opracowaniem - pas drogowy

-projektowane obrzeża betonowe

-projektowane krawężniki uliczne

-projektowane krawężniki wtopione

-projektowane chodniki

-projektowane zieleńce

-projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

-istniejąca bariera energochłonna U-14a

1

-istniejący właz studni telekomunikacyjnej do

wymiany i regulacji wysokościowej

-drzewa do zabezpieczenia na czas robót

-projektowane oznakowanie pionowe tymczasowe

-istniejące oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie poziome

- projektowane urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego tymczasowe

- projektowane tablice kierujące U-21, ustawiane co 10 m

- projektowane lampy ostrzegawcze żółte U-35

- znaki drogowe do zasłonięcia na czas robót

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock

UWAGA: W porze nocnej (w czasie gdy roboty nie będą prowadzone) należy :

-usunąć z jezdni zapory drogowe U-3 i U-20

-przestawić do krawędzi jezdni tablice kierujące U-21

- przekreślenie oznakowania poziomego żółtą taśmą

Czasowa organizacja ruchu

-istniejące wygrodzenia chodnikowe U-12a



D-1

ist

A-14

tymczas

U-21a/b

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Czasowa organizacja ruchu -Etap III

Schemat powtarzalny

5

1:500

Opracowujący

siepień 2019

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

mgr inż. Maciej Pawlak

1

-istniejący właz studni telekomunikacyjnej do

wymiany i regulacji wysokościowej

-drzewa do zabezpieczenia na czas robót

-projektowane oznakowanie pionowe tymczasowe

-istniejące oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie poziome

- projektowane urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego tymczasowe

- projektowane tablice kierujące U-21, ustawiane co 10 m

- projektowane lampy ostrzegawcze żółte U-35

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock

UWAGA: W porze nocnej (w czasie gdy roboty nie będą prowadzone) należy :

-usunąć z jezdni zapory drogowe U-3 i U-20

-przestawić do krawędzi jezdni tablice kierujące U-21

- przekreślenie oznakowania poziomego żółtą taśmą

Czasowa organizacja ruchu

Legenda:

-granice i numery działek ewidencyjnych

-teren objęty opracowaniem - pas drogowy

-projektowane obrzeża betonowe

-projektowane krawężniki uliczne

-projektowane krawężniki wtopione

-projektowane chodniki

-projektowane zieleńce

-projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

-istniejąca bariera energochłonna U-14a

-istniejące wygrodzenia chodnikowe U-12a



D-1

ist

A-14

tymczas

U-21a/b

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Czasowa organizacja ruchu -Etap IV

Schemat powtarzalny

6

1:500

Opracowujący

sierpień 2019

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

mgr inż. Maciej Pawlak

1

-istniejący właz studni telekomunikacyjnej do

wymiany i regulacji wysokościowej

-drzewa do zabezpieczenia na czas robót

-projektowane oznakowanie pionowe tymczasowe

-istniejące oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie poziome

- projektowane urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego tymczasowe

- projektowane tablice kierujące U-21, ustawiane co 10 m

- projektowane lampy ostrzegawcze U-35

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock

UWAGA: W porze nocnej (w czasie gdy roboty nie będą prowadzone) należy :

-usunąć z jezdni zapory drogowe U-3 i U-20

-przestawić do krawędzi jezdni tablice kierujące U-21

- przekreślenie oznakowania poziomego żółtą taśmą

Czasowa organizacja ruchu

Legenda:

-granice i numery działek ewidencyjnych

-teren objęty opracowaniem - pas drogowy

-projektowane obrzeża betonowe

-projektowane krawężniki uliczne

-projektowane krawężniki wtopione

-projektowane chodniki

-projektowane zieleńce

-projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

-istniejąca bariera energochłonna U-14a

-istniejące wygrodzenia chodnikowe U-12a



D-1

ist

A-14

tymczas

U-21a/b

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Czasowa organizacja ruchu -Etap V

7

1:500

Opracowujący

sierpień 2019

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

mgr inż. Maciej Pawlak

1

-istniejący właz studni telekomunikacyjnej do

wymiany i regulacji wysokościowej

-drzewa do zabezpieczenia na czas robót

-projektowane oznakowanie pionowe tymczasowe

-istniejące oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie poziome

- projektowane urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego tymczasowe

- projektowane tablice kierujące U-21, ustawiane co 10 m

- projektowane lampy ostrzegawcze U-35

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock

UWAGA: W porze nocnej (w czasie gdy roboty nie będą prowadzone) należy :

-usunąć z jezdni zapory drogowe U-3 i U-20

-przestawić do krawędzi jezdni tablice kierujące U-21

- przekreślenie oznakowania poziomego żółtą taśmą

Czasowa organizacja ruchu

Legenda:

-granice i numery działek ewidencyjnych

-teren objęty opracowaniem - pas drogowy

-projektowane obrzeża betonowe

-projektowane krawężniki uliczne

-projektowane krawężniki wtopione

-projektowane chodniki

-projektowane zieleńce

-projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

-istniejąca bariera energochłonna U-14a

-istniejące wygrodzenia chodnikowe U-12a



D-1

ist

A-14

tymczas

U-21a/b

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Czasowa organizacja ruchu -Etap VI

8

1:500

Opracowujący

sierpień 2019

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

mgr inż. Maciej Pawlak

1

-istniejący właz studni telekomunikacyjnej do

wymiany i regulacji wysokościowej

-drzewa do zabezpieczenia na czas robót

-projektowane oznakowanie pionowe tymczasowe

-istniejące oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie poziome

- projektowane urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego tymczasowe

- projektowane tablice kierujące U-21, ustawiane co 10 m

- projektowane lampy ostrzegawcze U-35

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock

UWAGA: W porze nocnej (w czasie gdy roboty nie będą prowadzone) należy :

-usunąć z jezdni zapory drogowe U-3 i U-20

-przestawić do krawędzi jezdni tablice kierujące U-21

- przekreślenie oznakowania poziomego żółtą taśmą

Czasowa organizacja ruchu

Legenda:

-granice i numery działek ewidencyjnych

-teren objęty opracowaniem - pas drogowy

-projektowane obrzeża betonowe

-projektowane krawężniki uliczne

-projektowane krawężniki wtopione

-projektowane chodniki

-projektowane zieleńce

-projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

-istniejąca bariera energochłonna U-14a

-istniejące wygrodzenia chodnikowe U-12a



D-1

ist

A-14

tymczas

U-21a/b

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Czasowa organizacja ruchu -Etap VII

9

1:500

Opracowujący

siepień 2019

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

mgr inż. Maciej Pawlak

1

-istniejący właz studni telekomunikacyjnej do

wymiany i regulacji wysokościowej

-drzewa do zabezpieczenia na czas robót

-projektowane oznakowanie pionowe tymczasowe

-istniejące oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie poziome

- projektowane urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego tymczasowe

- projektowane tablice kierujące U-21, ustawiane co 10 m

- projektowane lampy ostrzegawcze U-35

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock

UWAGA: W porze nocnej (w czasie gdy roboty nie będą prowadzone) należy :

-usunąć z jezdni zapory drogowe U-3 i U-20

-przestawić do krawędzi jezdni tablice kierujące U-21

- przekreślenie oznakowania poziomego żółtą taśmą

Czasowa organizacja ruchu

Legenda:

-granice i numery działek ewidencyjnych

-teren objęty opracowaniem - pas drogowy

-projektowane obrzeża betonowe

-projektowane krawężniki uliczne

-projektowane krawężniki wtopione

-projektowane chodniki

-projektowane zieleńce

-projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

-istniejąca bariera energochłonna U-14a

-istniejące wygrodzenia chodnikowe U-12a



D-1

ist

A-14

tymczas

U-21a/b

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Czasowa organizacja ruchu -Etap VIII

10

1:500

Opracowujący

sierpień 2019

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

mgr inż. Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników

mgr inż. Maciej Pawlak

1

-istniejący właz studni telekomunikacyjnej do

wymiany i regulacji wysokościowej

-drzewa do zabezpieczenia na czas robót

-projektowane oznakowanie pionowe tymczasowe

-istniejące oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie poziome

- projektowane urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego tymczasowe

- projektowane tablice kierujące U-21, ustawiane co 10 m

- projektowane lampy ostrzegawcze U-35

dz. ewid. nr 1011/1, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11,

1011/18, 1011/19, m. Płock

UWAGA: W porze nocnej (w czasie gdy roboty nie będą prowadzone) należy :

-usunąć z jezdni zapory drogowe U-3 i U-20

-przestawić do krawędzi jezdni tablice kierujące U-21

- przekreślenie oznakowania poziomego żółtą taśmą

Czasowa organizacja ruchu

Legenda:

-granice i numery działek ewidencyjnych

-teren objęty opracowaniem - pas drogowy

-projektowane obrzeża betonowe

-projektowane krawężniki uliczne

-projektowane krawężniki wtopione

-projektowane chodniki

-projektowane zieleńce

-projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

-istniejąca bariera energochłonna U-14a

-istniejące wygrodzenia chodnikowe U-12a




