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II. Część opisowa 
  



Inwestycja:  

Przebudowa ul. Mostowej w zakresie przebudowy chodników i 
budowy fragmentu drogi rowerowej 

 
Stała organizacja ruchu 

 
Opis techniczny 

 

1 Przedmiot inwestycji 

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

istniejących chodników i budowy fragmentu drogi rowerowej.  

 

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. Odcinki istniejącego chodnika są zniszczone, nie mają obniżonych krawężników w miejscu przejścia 

dla pieszych. Jezdnia jest obramowana krawężnikami betonowymi. Krawężniki są w złym stanie technicznym. 

Ul. Mostowa 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 Stała organizacja ruchu 

Projektowana stała organizacja ruchu obejmuje ustawienie znaków pionowych, poziomych. 

Stałą organizację ruchu przewiduje się wprowadzić bezpośrednio po zakończeniu robót związanych z 

przebudową chodników i dróg rowerowych przy ul. Mostowej tj.  ok. 1 grudnia 2020 r.  

Zakres zmian w stałej organizacji ruchu obejmuje:  

 wykonanie oznakowania istniejących i projektowanych ścieżek rowerowych poprzez 

pomalowanie  znaków poziomych P-23 „symbol roweru” (kolorem białym),   miejsc 

krzyżujących się ścieżek rowerowych (kolorem  czerwonym), ustawienie znaków pionowych 

C-13, C-13a, na działce 1011/11 w pobliżu łącznika  pomiędzy  ul. Mostową na kierunkach ul. 

Tumska –Most im. Marsz. Piłsudskiego oraz ul. Tumska –ul. Rybaki wykonanie znaku P-10 

(przejście dla pieszych)  koloru białego, szer.2,5m oraz P-11(przejazd dla rowerów) kolor biały, 

podłoże kolor czerwony, szer. 3,00m. Usunięcie znaków D-6 i ustawienie D-6b, 

 wykonanie nowego przejścia dla pieszych- znak P-10 (przejście dla pieszych)  koloru białego, 

szer. 4,00m  na działce 1011/11  na odcinku od ul. Rybaki/Kaweckiego do w/w  łącznika. 

Przejście dla pieszych należy oznakować znakami D-6, 

 w obrębie łącznika usunięcie znaków A-7 oraz A-24. Ustawienie znaków B-20, C-4, C-5. 

Zmianę znaków poziomych P-13 na P-12. 

   

Oznakowanie pionowe powinno spełniać warunki: 

 znaki z grupy wielkości małej dla C-13, C-13a przy ścieżce rowerowej , 

  znaki z grupy wielkości średniej dla pozostałych znaków pionowych, 

 folia odblaskowa  I generacji dla znaków C-13, C-13a, C-4, C-5, 

 folia odblaskowa  II generacji dla znaków B-20, D-6, D-6b 

 ramki znaków podwójnie zagięte, uniemożliwiające uderzenie w krawędź blachy. 

Oznakowanie poziome powinno być wykonane  : 

 farbą akrylowej 

 grubości 0,4-0,8 mm 

Szczegółowe wymagania dot. oznakowania poziomego i pionowego zawiera specyfikacja techniczna. 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
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

PBW

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Plan orientacyjny

1:10000

1

czerwiec 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



D-1

ist

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant

Sprawdzający

Stała organizacja ruchu

2

1:500

Opracowujący

Stała 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 i

budowy fragmentu drogi rowerowej

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 zieleńce

-projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

-projektowana bariera energochłonna N2W2A

-projektowane oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie pionowe

-istniejące oznakowanie poziome

- projektowanie oznakowanie poziome

  cienkowarstwowe

- wyróżnienie czerwonym kolorem drogi rowerowej

m. Płock

Legenda:

Granice i numery działek ewidencyjnych

Teren objęty opracowaniem - pas drogowy

Projektowane obrzeża betonowe

Projektowane krawężniki uliczne

Projektowane krawężniki wtopione

Projektowane chodniki z kostki betonowej 20x20 cm

Projektowane zieleńce

Projektowane płyty chodnikowe z wypustkami

Projektowana bariera energochłonna N2W2A

1

Projektowane chodniki z płyt betonowych 40x40 cm

-projektowane chodniki z kostki betonowej 20x20 cm

-projektowane chodniki z płyt betonowych 40x40 cm




