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I. Część opisowa 

 

1. Podstawa opracowania. 

- Umowa z Miejskim Zarządem Budynków w Kielcach; 

- Oględziny w terenie; 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 

-  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 58, poz. 515 z 

2003 r, tekst jednolity.); 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 

r. – tekst jednolity); 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 220, poz. 2181); 

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

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). 

2. Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje wykonanie tymczasowego oznakowania w rejonie budynku przy ulicy 

śelaznej 24 w Kielcach, związanych z robotami budowlanymi polegającymi na rozbiórce 

istniejącego budynku biurowego. 

3. Planowane zmiany w organizacji ruchu – sposób oznakowania. 

Roboty rozbiórkowe zaprojektowano w taki sposób, aby nie wymagały zajęcia jezdni 

ulicy śelaznej. Ze względu na lokalizację rozbieranego obiektu pomiędzy jezdniami ulicy 

śelaznej i jego bliskie usytuowanie przy jezdni, wprowadzono dodatkowe oznakowanie 

na czas wykonywania rozbiórki.  

Schemat oznakowania oraz oznakowanie istniejące przedstawiono na planszy – Projekt 

zagospodarowania i projekt organizacji ruchu. 

4. Uwagi końcowe. 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek kontroli zgodności oznakowania robót z 

niniejszym projektem; 

- O powstałych utrudnieniach naleŜy powiadomić odpowiednio wcześniej 

uŜytkowników dróg za pomocą mediów (radio, prasa). 
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5. Wykaz znaków. 

A-14 – roboty na drodze .................................................................  3 szt. 

B-2 – zakaz wjazdu .........................................................................  1 szt. 

B-20 – stop .....................................................................................  1 szt. 

B-33 – ograniczenie prędkości .........................................................  4 szt. 

C-4 – nakaz jazdy w lewo (za znakiem) ............................................  1 szt. 
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