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ZAŁĄCZNIK NR 13 

Wytyczne do przygotowania i wprowadzania zmian organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót 

Podstawowe założenia do projektów zmian organizacji ruchu na czas wykonywania robót: 

Zasadniczym założeniem przygotowywania planowanych zmian organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót jest minimalizacja potencjalnych utrudnień i koniecznych ograniczeń dla 

ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wykonawca prac jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót, po uprzednim uzyskaniu wymaganych przepisami opinii 

i uzgodnień. 

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji 

ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w terenie winno zostać poprzedzone 

sporządzeniem protokołu odbioru organizacji ruchu. 

Każdorazowy odbiór tymczasowej organizacji ruchu winien odbywać się przy współudziale 

przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, Wykonawcy prac oraz przedstawiciela 

zarządcy drogi. 

Za zorganizowanie komisji odbiorowej oraz przygotowanie protokołu odbioru organizacji ruchu 

odpowiedzialny będzie Wykonawca prac (oryginał protokołu otrzymuje zarządca drogi). 

Projekt zmiany organizacji ruchu należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót: 

1. Co do zasady, nie dopuszcza się możliwości zaistnienia sytuacji całkowitego wyłączenia  

z ruchu skrzyżowań objętych zamówieniem oraz istotnych z punktu widzenia 

funkcjonowania sieci komunikacyjnej odcinków dróg (ulice: Bohaterów Getta 

Warszawskiego, Plac Piastów, Jagiellońska, Zwycięstwa, Dworcowa, Piwna).  

W przypadkach koniecznych (np. wynikających z braku faktycznej możliwości 

zastosowania alternatywnej technologii prowadzenia danych robót), uzasadnionych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, istnieje możliwość dopuszczenia 

takiej sytuacji, pod warunkiem wprowadzenia rozwiązania tymczasowej organizacji ruchu, 

zapewniającego płynność ruchu i wysoki poziom bezpieczeństwa. 

2. W przypadku konieczności prowadzenia prac w obszarze skrzyżowania, wymagających 

jego częściowego wyłączenia z ruchu, należy stosować ręczne kierowanie ruchem przez 

osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie przez 24 godziny na dobę  

(w okresie od 22.00 do 6.00 istnieje możliwość stosowania sygnalizacji świetlnej 

wahadłowej na warunkach określonych przez zarządcę drogi i zarządcę ruchu,  

po uzyskaniu uprzedniej akceptacji ww. organów na wprowadzenie takiego rozwiązania). 

Dopuszcza się możliwość zachowania funkcjonowania istniejącej sygnalizacji świetlnej  

na czas prowadzenia danych robót budowlanych w przypadku uzgodnionym z zarządcą 

drogi (Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach) i na jego 

warunkach (m.in. zmiany w programie pracy sygnalizacji świetlnej). 

3. W przypadku konieczności zastosowania ruchu wahadłowego (sytuacje wyjątkowe, 

wymagające dodatkowej akceptacji zarządcy drogi), należy stosować sterowanie 

sygnalizacją świetlną akomodacyjną. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość 
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odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni wynosi 50 [m]. 

Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki  

300 mm – sygnalizacja trzykomorowa. 

4. Do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym należy stosować znaki drogowe 

o wielkości o jeden rząd większej niż znaki przewidziane dla danej kategorii drogi. 

5. Na początkowych odcinkach prowadzenia robót należy stosować tablice prowadzące wraz 

ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego, a w razie wymagań zarządcy drogi falę 

świetlną. 

6. W przypadku wykonywania wykopów o głębokości większej niż 0,5 [m] należy stosować 

bariery drogowe U-14 (betonowe lub w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu akceptacji 

zarządcy drogi, z tworzywa sztucznego, wypełnione piaskiem) lub inne rozwiązania 

zgodne z przepisami i akceptowalne przez zarządcę drogi. W pozostałych przypadkach 

należy stosować zapory drogowe typu U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz 

lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania 

przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu robót związanych  

z układaniem nawierzchni dopuszcza się stosowanie tablic kierujących U-21, zamiast 

zapór drogowych U-20. 

7. Do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21 

z piktogramem znaku C-9/10 na pierwszej tablicy. 

8. Tymczasowe oznakowanie poziome należy wykonać w formie oznakowania 

cienkowarstwowego; stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy 

w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu 

będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną 
nawierzchni; na nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania 

farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać ze specjalistycznych taśm 

samoprzylepnych do oznakowania czasowego; oznakowanie czasowe powinno być koloru 

żółtego. 

9. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania dróg przez pojazdy budowy lub 

zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdów, koszty, a także 

prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy prac. 

10. Przy wyjazdach z budowy należy zamontować myjki do czyszczenia kół samochodów 

ciężarowych. 

11. Wykonawca prac odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości dróg w obszarze 

oddziaływania placów budowy. 

12. W przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, 

należy wykonać nawierzchnie tymczasowe na koszt i staraniem Wykonawcy; organizacja 

robót na przebudowywanych ciągach dróg nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi. 

13. Sposób oraz etapowanie prac należy uzgodnić z zarządcą drogi na etapie 

przygotowywania projektów czasowych zmian organizacji ruchu. 

14. Potencjalne koszty związane z objazdem wyznaczonym dla pojazdów komunikacji 

zbiorowej ponosi Wykonawca prac. Priorytetem dla przygotowywania czasowych 

zmian organizacji ruchu winno być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, możliwie maksymalnej przepustowości funkcjonującego układu 

drogowego czy wysokiej jakości usług przewozowych – ewentualne koszty związane  

z prowadzeniem objazdu dla pojazdów komunikacji zbiorowej nie będą traktowane 

jako taki priorytet. 

15. Wprowadzenie czasowych zmian w organizacji ruchu w związku z prowadzonymi 

robotami drogowymi wymaga uzgodnienia z Zarządem Transportu Metropolitalnego  

w Katowicach oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w szczególności w aspekcie zmian w kursowaniu linii autobusowych czy lokalizacji 
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tymczasowych przystanków autobusowych (dotyczy zarówno przystanków autobusowych 

jak również istniejącego placu postojowego przy ulicy Na Piasku). 

16. Na każdym etapie prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dojścia i dojazdu  

do okolicznych posesji, z możliwym czasowym ograniczeniem dojazdu czy dojścia 

wynikającym z technologii prac, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie właściwych 

odbiorców. 

17. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnych należy dodatkowo uzgodnić  

z Referatem Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Sygnalizacje świetlne zlokalizowane w obszarze, objętym zamówieniem funkcjonują  

w systemie Inteligentnego Sterowania Ruchem. Wprowadzanie zmian w działaniu 

sygnalizacji świetlnych winno zapewniać utrzymanie ich dotychczasowej funkcjonalności.  

18. Za utrzymanie i zabezpieczenie tymczasowej organizacji ruchu odpowiada Wykonawca 

prac. 

19. Przez cały okres funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu, Wykonawca prac jest 

zobowiązany do zapewnienia jego przepisowej czytelności (oznakowanie poziome) oraz 

prawidłowości ustawienia (oznakowanie pionowe). 

20. Na pisemny lub ustny wniosek zarządcy drogi i/lub zarządcy ruchu w zakresie 

konieczności dokonania zmiany w funkcjonowaniu tymczasowej organizacji ruchu, 

Wykonawca prac jest zobowiązany do jej realizacji w terenie w okresie maksymalnie 

pięciu dni roboczych, a w sprawach określonych jako pilne do maksymalnie dwóch dni 

roboczych, chyba, że strony postanowią inaczej. 

21. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu wymaga utrzymania ciągłości ruchu pieszego. 

Rozwiązania w tym zakresie powinny zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa  

i komfortu użytkowania. Nie dopuszcza się możliwości akceptacji prowadzenia ruchu 

pieszego po jezdni czy wyznaczania tymczasowych przejść dla pieszych przez więcej niż  

3 pasy ruchu. 

22. W związku z dużym stopniem złożoności istniejącego układu drogowego, jego znaczeniem 

w gliwickiej sieci drogowej oraz zważywszy na zakres planowanych robót drogowych,  

w sytuacjach indywidualnych, dopuszcza się możliwość zastosowania alternatywnych 

rozwiązań w zakresie wymagań określonych jw., aczkolwiek wyłącznie w przypadku 

akceptacji zarządcy drogi i zarządcy ruchu. 

 


