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CZĘŚĆ   RYSUNKOWA :  
 

1. Roboty związane z budową oświetlenia metodą 
bezwykopową (przeciskiem) i w wykopie otwartym 
Etap I 

 
1:500 

 
Rys.1 

2. Roboty związane z budową oświetlenia metodą 
bezwykopową (przeciskiem) i w wykopie otwartym 
Etap II 

 
1:500 

 
Rys. 2 

3. Roboty związane z budową oświetlenia metodą 
bezwykopową (przeciskiem) i w wykopie otwartym 
Etap III 

 
1:500 

 
Rys. 3 

4. Roboty związane z budową oświetlenia metodą 
bezwykopową (przeciskiem) i w wykopie otwartym 
Etap IV 

 
1:500 

 
Rys. 4 
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1. WSTĘP  

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA : 

Podstawą opracowanie jest zlecenie Gminy Miasta Gdynia 

 

1.2 CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA: 

Projekt budowlany obejmuje: 

• Organizację ruchu na czas budowy oświetlenia w ulicach, Walerianowej i Miętowej 

 

1.3 CEL I  ZAKRES  OPRACOWANIA:  

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas budowy oświetlenia w 

ulicach Walerianowej i Miętowej w Gdyni. 

 

 

1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE : 

 Do opracowania otrzymano :  

•   mapę do celów projektowych  w skali 1: 500  

•   projekt branżowy – oświetlenia 

 

2. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO : 

 

Ulice Walerianowa i Miętowa, to ulice osiedlowe osiedla Dąbrowa.  

Wszystkie urządzone o nawierzchniach asfaltobetonowych z wjazdami na posesję i 

chodnikami z kostki z betonu wibroprasowanego. 

 

3. Projekt  oznakowania dla  tymczasowej organizacji ruchu 
 
Roboty wykonywane będą zarówno w wykopie otwartym jak i metodą bezwykopową 

(przeciskiem) pod nawierzchniami  ulic, chodnikami i wjazdami na posesje: 

• Ułożenie kabli oświetlenia metodą bezwykopową  

• Rozebranie istniejących nawierzchni chodników, trawników, w celu ułożenia kabli 

oświetlenia 

• Ułożenie odbudowywanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i zieleni 
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 Ze względu na wąski pas chodników w ulicy Walerianowej należy przeprowadzić ruch 

pieszy na drugą stronę ulicy, a poszczególne roboty prowadzone w wykopie otwartym, 

należy podzielić na etapy wskazane na planszach. 

Całość organizacji ruchu podzielono na 4 etapy. Etapy II – IV dodatkowo podzielono na 

odcinki. Prace przy wykonywaniu oświetlenia należy podzielić ze względu na to, że 

zamknięte zostaną wjazdy na posesje. W związku z powyższym należy zamykać kolejne 

odcinki ulicy Walerianowej, tak aby jak najmniejsza ilość samochodów należących do 

mieszkańców parkowała wzdłuż ulicy w trakcie wykonywanych robót. Należy z 

mieszkańcami uzgodnić terminy zamykania poszczególnych fragmentów. 

W Etapie IV należy ułożyć tymczasowy chodnik po drugiej stronie ulicy Miętowej, tak aby 

umożliwić pieszym ominięcie wykopów. Roboty należy oznakować zgodnie z załączonymi 

do projektu rysunkami.  

Chodniki i trawniki należy odbudować w istniejącej technologii 

 

4. Uzgodnienia : 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu został przedstawiony do uzgodnienia w Zarządzie 

Dróg i Zieleni w Gdyni. 






















