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Włocławek 19.09.2019 r.                                                     Egzemplarz nr 3       

 

  

Projekt czasowej organizacji ruchu  drogi gminnej nr 191708C 
ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej w związku z przebudową  

 

Lokalizacja: 
Województwo kujawsko - pomorskie,  
powiat włocławski, miasto Izbica Kuj. 

Inwestor: Gmina Izbica Kujawska 

Zawartość: Projekt czasowej organizacji ruchu 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
 

                        45233290-8 – Organizacja ruchu drogowego 
 

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski 
ul. Wiejska 89 

87-800 Włocławek 
tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 
www.facebook.com/uslugi.drogowe 

Projektant: 
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SPIS TREŚCI: 
1. Spis treści              str. 2 

2. Opis techniczny              str. 3 

3. Wykaz znaków                   str. 6 

4. Część rysunkowa                         str. 7 

5. Karta Opinii                    str. 10 
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OPIS TECHNICZNY: 
I. Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z 

przebudową drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelna w 
Izbicy Kujawskiej  

II. Podstawa prawna opracowania projektu: 

• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1990 z późn. Zm.) 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202  z 
późn. zm.t.j) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drodze (Dz. U. z 2015r, poz. 1314) wraz z załącznikami 
1,2,3,4. 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 179 poz. 1104 z dnia 09 
grudnia 2008r. z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru na tym zarządzaniem.(Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze  zm.). 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych 
z dnia 3 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1313) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015r. poz. 1314) 

• Wizji lokalnej. 

• Zlecenia wykonania projektu.  
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III. Ogólna charakterystyka :  

Na czas  przebudowy drogi gminnej nr 191708C ( ul. Kościelna) w 
Izbicy Kujawskiej prace prowadzone w pasie drogowym należy 
zabezpieczyć wprowadzając czasową organizację ruchu. 

IV. OMÓWIENIE PROJEKTU 

Charakter pracy wymusza czasową zmianę organizacji ruchu na w/w 
ulicy poprzez wyłączenie jej z ruchu. 

W celu szybkiego wykonania prac polegaj ących na wymianie 
nawierzchni wył ącza si ę ulic ę z ruchu poprzez wprowadzenie 
zakazu ruchu z wył ączaniem mieszka ńców ulicy i pojazdów 
budowy.  

Ulica Kościelna ma włączenie w drogę wojewódzką nr 270 w m. 
Izbica Kujawska. Przebudowa drogi gminnej wymaga ograniczenia 
ruchu celem zabezpieczenia prac prowadzonych w obrębie drogi 
gminnej.   

Ulica ta składa się z dwóch odcinków: 

a) pierwszy to odcinek pomiędzy ulicą Plac Wolności a DW 270. 

b) drugi odcinek rozpoczyna przebieg na DW 270 i kończy na 
skrzyżowaniu z ulicą Augustowską. Zakres opracowania obejmuje 
odcinek pomiędzy DW 270 a ulica Nowomiejską. 

Plan sytuacyjny przedstawia schemat oznakowania dla zamknięcia 
całej przebudowywanej drogi. Dopuszcza się podział inwestycji na 
dwa etapy i wykonanie z podziałem na odcinki a i b.   

– Na wlotach ulicy wprowadza się wygrodzenie U-20b z sygnalizacją 
U-35b. Dodatkowo nad barierą umieszcza się znak ostrzegawczy A-
14 i znak zakazu B-1 z tabliczką T-0 „Nie dotyczy mieszkańców ul. 
Kościelnej i pojazdów budowy”,  
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– Wygrodzenie uzupełnia się o znaki B-21 i B-22 z tabliczką T-0 „Nie 
dotyczy mieszkańców ul. Kościelnej i pojazdów budowy” zgodnie z 
planem sytuacyjnym w obrębie skrzyżowań 

Znaki w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 270 
objęte są odrębnym opracowaniem.  
 

V. Do oznakowania drogi użyć znaków z grupy DUŻEJ (D) dla drogi 
wojewódzkiej i ŚREDNIEJ dla dróg miejskich wykonanych w technologii  
odblaskowej II generacji. Wszystkie znaki winny mieć znak CE lub B. Z 
blachy ocynkowanej na słupkach metalowych ocynkowanych. 
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystywana 
do umieszczania znaku dla jadących z przeciwnego kierunku, powinna 
mieć barwę szarą. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić 
informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii 
odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji 
znaku 

Oznakowanie wykonać zgodnie z rysunkami ujętymi w  projekcie . 
Symbole znaków drogowych i ich ustawienie wykonać zgodnie z 
Rozporządzenia 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 dnia 23 grudnia 
2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami) dla GRUPY DUŻEJ  

Znaki czasowej nale ży wprowadzi ć pod nadzorem. 

Słupki znaków czasowych nale ży trwale oznaczy ć trzema 
opaskami barwy żółtej.  
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VI.  Zestawienie projektowanych znaków 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji do lipca 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

znaki projektowane –   pionowe             ( w szt.): 

A-14 

B-1 

B-21 

B-22 

C-4 

T-0 

U-20b 

4 

4 

1 

2 

1 

9 

4 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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KARTA OPINII 

Do projektu czasowej organizacji ruchu  drogi gminnej nr 191708C 

ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej w związku z przebudową 
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Projekt czasowej organizacji ruchu DW 270 w związku z 
przebudową drogi gminnej nr 191708C 

ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej 

Lokalizacja: 
Województwo kujawsko - pomorskie,  
powiat włocławski, miasto Izbica Kuj. 

Inwestor: Gmina Izbica Kujawska 

Zawartość: Projekt czasowej organizacji ruchu 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
 

                        45233290-8 – Organizacja ruchu drogowego 
 

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski 
ul. Wiejska 89 

87-800 Włocławek 
tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 
www.facebook.com/uslugi.drogowe 

Projektant: 
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SPIS TREŚCI: 
1. Spis treści              str. 2 

2. Opis techniczny              str. 3 

3. Wykaz znaków                   str. 5 

4. Część rysunkowa                         str. 6 

5. Karta Opinii                    str. 9 
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OPIS TECHNICZNY: 
I. Projekt czasowej organizacji ruchu DW 270 w 

związku z przebudową drogi gminnej nr 191708C ul. 
Kościelna w Izbicy Kujawskiej  

II. Podstawa prawna opracowania projektu: 

• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1990 z późn. Zm.) 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202  z 
późn. zm.t.j) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drodze (Dz. U. z 2015r, poz. 1314) wraz z załącznikami 
1,2,3,4. 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 179 poz. 1104 z dnia 09 
grudnia 2008r. z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru na tym zarządzaniem.(Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze  zm.). 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych 
z dnia 3 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1313) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015r. poz. 1314) 

• Wizji lokalnej. 

• Zlecenia wykonania projektu.  
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III. Ogólna charakterystyka :  

Na czas  przebudowy drogi gminnej nr 191708C ( ul. Kościelna) w 
Izbicy Kujawskiej prace prowadzone w pasie drogowym należy 
zabezpieczyć wprowadzając czasową organizację ruchu. 

IV. OMÓWIENIE PROJEKTU 

Charakter pracy wymusza czasową zmianę organizacji ruchu na w/w 
ulicy poprzez wyłączenie jej z ruchu. 

W celu szybkiego wykonania prac polegaj ących na wymianie 
nawierzchni wył ącza si ę ulic ę z ruchu poprzez wprowadzenie 
zakazu ruchu z wył ączaniem mieszka ńców ulicy i pojazdów 
budowy.  

Część ulicy Kościelnej jest ulicą jedno kierunkową która ma włączenie 
w drogę wojewódzką nr 270. Dla tego odcinka nie wprowadza się 
czasowego oznakowania w ciągu drogi wojewódzkiej. Druga cześć 
ulicy Kościelnej jest ulicą dwukierunkową.  Dla tego odcinka 
wprowadza się oznakowane celem zabezpieczenia prac: 

– Na wlocie ulicy wprowadza się wygrodzenie U-20b z sygnalizacją 
U-35b. Dodatkowo nad barierą umieszcza się znak zakazu B-1 z 
tabliczką T-0 „Nie dotyczy mieszkańców ul.  Kościelnej i pojazdów 
budowy”,  

– Znaki B-1 należy poprzedzić znakami B-21/22 z tabliczką T-0 „Nie 
dotyczy mieszkańców ul. Kościelnej i pojazdów budowy” 

 
V. Do oznakowania drogi użyć znaków z grupy DUŻEJ (D) dla drogi 
wojewódzkiej i ŚREDNIEJ dla dróg miejskich wykonanych w technologii  
odblaskowej II generacji. Wszystkie znaki winny mieć znak CE lub B. Z 
blachy ocynkowanej na słupkach metalowych ocynkowanych. 
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystywana 
do umieszczania znaku dla jadących z przeciwnego kierunku, powinna 
mieć barwę szarą. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić 
informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii 
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odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji 
znaku 

Oznakowanie wykonać zgodnie z rysunkami ujętymi w  projekcie . 
Symbole znaków drogowych i ich ustawienie wykonać zgodnie z 
Rozporządzenia 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 dnia 23 grudnia 
2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami) dla GRUPY DUŻEJ (DW) 
i GRUPY ŚREDNIEJ (ulica Ko ścielna) 

Znaki czasowej nale ży wprowadzi ć pod nadzorem pracownika 
RDW Włocławek. 

Słupki znaków czasowych nale ży trwale oznaczy ć trzema 
opaskami barwy żółtej.  

VI.  Zestawienie projektowanych znaków 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji do lipca 2020 roku. 

 

 

 

znaki projektowane –   pionowe             ( w szt.): 

B-1 

B-21 

B-22 

T-1 

U-20b 

1 

1 

1 

3 

1 
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KARTA OPINII 

Do projektu czasowej organizacji ruchu DW 270 w związku z 

przebudową drogi gminnej nr 191708C 

ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej 
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