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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. Podstawa opracowania.
Projekt stałej organizacji ruchu dotyczy zadania polegającego na wykonaniu projektu 

budowlanego pn. „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2357W UNIKOWO – MODŁA 

– SULERZYŻ  PRZEJSĆIE PRZEZ MIEJSCOWOSĆ RYDZEWO – ETAP I                 

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENCYJNYMI:    5/1, 5/2, 38/2, 62/1, 69/1, 

93, 134, 148/2, 156/1, 159/2, 165, 206, 209, 212, 216, 588, 735, 748, w  obrębie nr 34 

Rydzewo, jednostka ewidencyjna 140202_2 Ciechanów gm 

 
Opracowanie wykonano w oparciu o: 

 -    projekt budowlany 

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami , 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-

tuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie-

czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, 

poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) 

2. Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu pokazanie docelowej organizacji ruchu w etapie II na odcinku drogi 

objętym przebudową od km 4+484,50 do km 5+447,00. Projektuje się oznakowanie pionowe 

oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.   

3. Organizacja ruchu.
Projektowana droga powiatowa nr 2351W jest  drogą klasy Z i w pełnym zakresie obsługuje 

otoczenie na którym się znajduje.  Prędkość projektowa Vp - 40 km/h. Kategoria ruchu KR-2.  

Projekt budowlany rozbudowy drogi będzie obejmował poszerzenie istniejącej jezdni do 6,00 

m z wymianą całej konstrukcji, zamknięcie jezdni obustronnym krawężnikiem, obustronne  

chodniki.  

4. Oznakowanie pionowe, poziome  i urządzenia zabezpieczające.
Projektuje się wymianę części istniejącego oznakowania oraz uzupełnienie go o wykonanie 

nowych elementów. Ustawienie znaków i urządzeń zabezpieczających należy wykonać w/g 

załączonego planu oznakowania z użyciem znaków wykonanych z materiałów odblaskowych 

– folii drugiej generacji. Znaki typu średniego: ostrzegawcze  o długości boku 900 mm, zaka-
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zu i nakazu o średnicy 800 mm, informacyjne o  długości podstawy 600 mm. Średnica słup-

ków dla znaków 60 mm. Znak należy mocować do słupka za pomocą ocynkowanych obejm 

stalowych. Należy zastosować znaki wykonane na podkładach z blachy stalowej z zaokrą-

glonymi krawędziami. Tył znaku powinien być koloru szarego.  

Oznakowanie poziome projektuje się jako grubowarstwowe.  

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, 

badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfika-

cjach Technicznych.  

UWAGI: 

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją produ-

centów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do zgło-

szenia rozpoczęcia robót i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy 

drogi.     

 5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji 
Planowane wprowadzenie nowej organizacji ruchu, nie później niż do 30 listopada 2018 r.                       
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