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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
1. Podstawa opracowania 

    

1.   Ustawa z dnia 31 marca 2015r „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2015, poz.    

460   z późniejszymi zmianami)  

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. 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 poz. 2181)   

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729) 

4. Wizja lokalna w terenie  

 

2. Cel opracowania 

 

    Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu 

związanej z przebudową drogi gminnej - ul. Kościelnej w miejscowości Strzeleczki. 

 

3. Stan istniejący 

 

Droga gminna (ul. Kościelna) znajduje się w  terenie zabudowanym, na którym 

obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. 

Szerokość drogi gminnej  jest zmienna i wynosi od 4,5m do 5,5m. 

 

4.   Opis stanu projektowanego   

  

Przebudowa drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu nowego chodnika o długości 

184,0m i szerokości 1,5m, wraz z przejściami dla pieszych. W związku z tym 

zaprojektowano dwa przejścia dla pieszych wyznaczone za pomocą oznakowania 

poziomego P-10 o szerokości 4m, w obrębie którego zostanie obustronnie ustawione 

oznakowanie pionowe w postaci znaków D-6. 



 

 

Całość projektowanego oznakowania przedstawiono na rys. w skali 1:500. 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 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 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) 

            

5.   Uwagi ogólne 

 

Znaki należy umocować na wysokości minimum 2,2 m mierząc od poziomu nawierzchni 

pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni. 

Dla znaków zastosować konstrukcje z pojedynczych słupków metalowych o przekroju 

okrągłym i barwie szarej. Lica tarcz powinny być wykonane z folii odblaskowej 2-giej 

generacji, a tarcze wielkości średniej. 

Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o  profilu odpornym na odginanie ręką, 

mocowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka. Elementy 

mocujące z materiałów ocynkowanych. 

Oznakowanie poziome wykonać specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii 

cienkowarstwowej 

 Wszystkie materiały używane do wykonywania oznakowania pionowego, na które nie 

ma normy (PN lub BN), muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. 

 

Termin wprowadzenia oznakowania -  12.2018 r.  

 

 

 

                                                                                                    Opracował: 

 

                                                                                          inż. Marcin Galbierz 
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2.0 1.5

Połączenie z istniejącym 

chodnikiem 

inż. Marcin Galbierz

Usługi w Budownictwie  47-303 Krapkowice, oś. xxx-lecia 5/73

DROGA GMINNA - ULICA KOŚCIELNA

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  

- ULICY KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI                               
STRZELECZKI

OZNAKOWANIE DOCELOWE
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B-20

istn.bez zmian

Proj. przejście dla pieszych

P-10 (4szt.) 

Proj. przejście dla pieszych

P-10 (5szt.) 

1.5

Odtworzenie oznakowania 

poziomego P-12 (4m)


