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COR na ul. Krasickiego
na odcinku od ul. T. Wilczyńskiego do ul. M. Dąbrowskiej
Aktualizacja projektu_v2

COR na ul. Krasickiego
Etap przygotowawczy przed wprowadzeniem:
COR na ul. Krasickiego
Zamknięcie zachodniej jezdni na odcinku
od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Wańkowicza
Nazwisko i Imię

Projektował:
Kreślił:
Sprawdził:
GIERA Znaki Drogowe Zatwierdził
sp.j.
Nazwa rysunku:
ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo

Skala:

1:500

Materiał:

Podpis

mgr inż. Barasiński Kamil
mgr inż. Barasiński Kamil

Data:
luty 2022
luty 2022

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu do zadania: Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie.
Przebudowa ul. Krasickiego na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. M. Wańkowicza-etap przygotowawczy

Wydanie:

Nr rys.:

v.1

tor_kras_dab-wan_ep_v1

Arkusz:

1/1

Legenda
A-14

(kolejnym etapem - wprowadzenie ronda)

- projektowane oznakowanie tymczasowe
- oznakowanie istniejące

Krasickiego (wjazd do LO 5)
przystosowanie nawierzchni
pod tymczasowy dojazd do LO 5

- projektowane oznakowanie tymczasowe poziome
- istniejące oznakowanie tymczasowe poziome

- projektowane oznakowanie poziome (barwy białej)
- istniejące oznakowanie poziome
- ciąg pieszo-rowerowy
- ciąg pieszy
- ogrodzenie budowlane
- U-21a/b
- proj. tymczas. przystanek autobusowy
tymczas. przyst, autobus.

- tymczas. przystanek autobusowy
- obszar robót
- teren budowy (Trakcja)
- istn. ogrodzenie
- istn. elementy bezpieczeństwa ruchu (typ U-12b, U-12c)

N

COR na ul. Krasickiego
Etap przygotowawczy przed wprowadzeniem:
COR na ul. Krasickiego
Zamknięcie zachodniej jezdni na odcinku
od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Wańkowicza

Rys. 1
N
N

Nazwisko i Imię

Krasickiego x Barcza
przystosowanie nawierzchni
pod tymczasowe rondo

Krasickiego x Wańkowicza

Rys. 24

przystosowanie nawierzchni
pod tymczasowe rondo

Rys. 35

Projektował:
Kreślił:
Sprawdził:
GIERA Znaki Drogowe Zatwierdził
sp.j.
Nazwa rysunku:
ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo

Skala:

1:500

Materiał:

Podpis

mgr inż. Barasiński Kamil
mgr inż. Barasiński Kamil

Data:
luty 2022
luty 2022

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu do zadania: Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie.
Przebudowa ul. Krasickiego na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. M. Wańkowicza-etap przygotowawczy

Wydanie:

Nr rys.:

v.1

tor_kras_dab-wan_ep_v1

Arkusz:

1/1

COR na ul. Krasickiego
^Zamknięcie zachodniej jezdni na odcinku
od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Wańkowicza
^Zamknięcie chodników przy jezdni zachodniej
od ul. Barcza do ul. Wańkowicza
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COR na ul. Krasickiego
na odcinku od ul. T. Wilczyńskiego do ul. M. Dąbrowskiej
Aktualizacja projektu_v2

Nazwisko i Imię
Projektował:
Kreślił:
Sprawdził:
GIERA Znaki Drogowe Zatwierdził
sp.j.
Nazwa rysunku:
ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo

Skala:

1:8000

Materiał:

Podpis

mgr inż. Barasiński Kamil
mgr inż. Barasiński Kamil

Data:
luty 2022
luty 2022

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu do zadania: Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie.
Przebudowa ul. Krasickiego na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. M. Wańkowicza

Wydanie:

Nr rys.:

v.1

orient_tor_kras_dab-wan_v1

Arkusz:

1/1

Legenda
A-14

- projektowane oznakowanie tymczasowe
- oznakowanie istniejące

- projektowane oznakowanie tymczasowe poziome

A-30

- projektowane oznakowanie poziome (barwy białej)

F-21

- istniejące oznakowanie tymczasowe poziome

- istniejące oznakowanie poziome
- ciąg pieszo-rowerowy
- ciąg pieszy
- ogrodzenie budowlane
- U-21a/b
- proj. tymczas. przystanek autobusowy
- tymczas. przystanek autobusowy
- obszar robót
- teren budowy (Trakcja)
- istn. ogrodzenie
- istn. elementy bezpieczeństwa ruchu (typ U-12b, U-12c)

ogrodzenie budowlane
A-14

B-41
A-30

F-21

U-20c

N

tymczas. przyst, autobus.

COR na ul. Krasickiego
^Zamknięcie zachodniej jezdni na odcinku
od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Wańkowicza
^Zamknięcie chodników przy jezdni zachodniej
od ul. Barcza do ul. Wańkowicza
* ark. 1/4 łączy się z
Etap I - COR na ul. Krasickiego
na odcinku od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Wilczyńskiego

Nazwisko i Imię
Projektował:
Kreślił:
Sprawdził:
GIERA Znaki Drogowe Zatwierdził
sp.j.
Nazwa rysunku:
ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo

Skala:

1:500

Materiał:

Podpis

mgr inż. Barasiński Kamil
mgr inż. Barasiński Kamil

Data:
luty 2022
luty 2022

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu do zadania: Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie.
Przebudowa ul. Krasickiego na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. M. Wańkowicza

Wydanie:

Nr rys.:

v.1

tor_kras_dab-wan_v1

Arkusz:

1/4

Legenda
A-14

- projektowane oznakowanie tymczasowe
- oznakowanie istniejące

- projektowane oznakowanie tymczasowe poziome
- istniejące oznakowanie tymczasowe poziome

- projektowane oznakowanie poziome (barwy białej)
- istniejące oznakowanie poziome
- ciąg pieszo-rowerowy
- ciąg pieszy
- ogrodzenie budowlane
- U-21a/b
- proj. tymczas. przystanek autobusowy

Skrzyżowanie Barcza/Turowskiego

tymczas. przyst, autobus.

- tymczas. przystanek autobusowy
- obszar robót
- teren budowy (Trakcja)
- istn. ogrodzenie

N

- istn. elementy bezpieczeństwa ruchu (typ U-12b, U-12c)

COR na ul. Krasickiego
^Zamknięcie zachodniej jezdni na odcinku
od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Wańkowicza
^Zamknięcie chodników przy jezdni zachodniej
od ul. Barcza do ul. Wańkowicza

Nazwisko i Imię
Projektował:
Kreślił:
Sprawdził:
GIERA Znaki Drogowe Zatwierdził
sp.j.
Nazwa rysunku:
ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo

Skala:

1:500

Materiał:

Podpis

mgr inż. Barasiński Kamil
mgr inż. Barasiński Kamil

Data:
luty 2022
luty 2022

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu do zadania: Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie.
Przebudowa ul. Krasickiego na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. M. Wańkowicza

Wydanie:

Nr rys.:

v.1

tor_kras_dab-wan_v1

Arkusz:

2/4

Legenda
A-14

- projektowane oznakowanie tymczasowe
- oznakowanie istniejące

- projektowane oznakowanie tymczasowe poziome
- istniejące oznakowanie tymczasowe poziome

- projektowane oznakowanie poziome (barwy białej)
- istniejące oznakowanie poziome
- ciąg pieszo-rowerowy
- ciąg pieszy
- ogrodzenie budowlane
- U-21a/b
- proj. tymczas. przystanek autobusowy
tymczas. przyst, autobus.

- tymczas. przystanek autobusowy
- obszar robót
- teren budowy (Trakcja)
- istn. ogrodzenie

N

- istn. elementy bezpieczeństwa ruchu (typ U-12b, U-12c)

COR na ul. Krasickiego
^Zamknięcie zachodniej jezdni na odcinku
od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Wańkowicza
^Zamknięcie chodników przy jezdni zachodniej
od ul. Barcza do ul. Wańkowicza

Nazwisko i Imię
Projektował:
Kreślił:
Sprawdził:
GIERA Znaki Drogowe Zatwierdził
sp.j.
Nazwa rysunku:
ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo

Skala:

1:500

Materiał:

Podpis

mgr inż. Barasiński Kamil
mgr inż. Barasiński Kamil

Data:
luty 2022
luty 2022

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu do zadania: Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie.
Przebudowa ul. Krasickiego na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. M. Wańkowicza

Wydanie:

Nr rys.:

v.1

tor_kras_dab-wan_v1

Arkusz:

3/4

Legenda
A-14

F-21

A-20

- projektowane oznakowanie tymczasowe
- oznakowanie istniejące

- projektowane oznakowanie tymczasowe poziome
- istniejące oznakowanie tymczasowe poziome

- projektowane oznakowanie poziome (barwy białej)
- istniejące oznakowanie poziome
- ciąg pieszo-rowerowy
- ciąg pieszy
- ogrodzenie budowlane
- U-21a/b
- proj. tymczas. przystanek autobusowy
tymczas. przyst, autobus.

- tymczas. przystanek autobusowy
- obszar robót
- teren budowy (Trakcja)

F-21

A-30

- istn. ogrodzenie
- istn. elementy bezpieczeństwa ruchu (typ U-12b, U-12c)

ogrodzenie budowlane
B-41
U-20c

N

A-14

COR na ul. Krasickiego
^Zamknięcie zachodniej jezdni na odcinku
od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Wańkowicza
^Zamknięcie chodników przy jezdni zachodniej
od ul. Barcza do ul. Wańkowicza
* ark. 4/4 łączy się z
Etap 2 - COR na ul. Krasickiego
na odcinku od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Wilczyńskiego

Nazwisko i Imię
Projektował:
Kreślił:
Sprawdził:
GIERA Znaki Drogowe Zatwierdził
sp.j.
Nazwa rysunku:
ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo

Skala:

1:500

Materiał:

Podpis

mgr inż. Barasiński Kamil
mgr inż. Barasiński Kamil

Data:
luty 2022
luty 2022

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu do zadania: Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie.
Przebudowa ul. Krasickiego na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. M. Wańkowicza

Wydanie:

Nr rys.:

v.1

tor_kras_dab-wan_v1

Arkusz:

4/4

