
OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest:

- Mapa sytuacyjno wysokościowa.

-  Dz.  U.  do  numeru  220  z  dnia  23  grudnia  2003  r.  poz.  2181  –  Szczegółowe  warunki 

techniczne  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i 

warunki umieszczania ich na drogach.

2 CEL OPRACOWANIA

Niniejsze  opracowanie  przedstawia  sposób  docelowego  oznakowania  przebudowy 

chodników i kanalizacji deszczowej w m. Szemrowice w ciągu drogi powiatowej 1705 O.

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ul.  Wiejska  posiada   szerokość  jezdni  6,00  m,  o  nawierzchnie  asfaltowe,  pobocza  oraz 

oświetlenie  uliczne.  Ulica  posiada  dwustronny  chodnik  o  nawierzchni  częściowo  z  płyt 

betonowych, z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej. Chodnik jest ograniczony od 

strony  jezdni  krawężnikiem  granitowym. W  ciągu  ul.  Wiejskiej  występuję  oznakowanie 

pionowe.

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W związku  z  projektowaną  przebudową chodników i  kanalizacji  deszczowej  w m. 

Szemrowice w ciągu drogi powiatowej 1705 O projektuje się nowe oznakowanie pionowe, 

poziome, przestawienie oraz usunięcie istnieją oznakowania.

Oznakowanie pionowe projektowane:

 A-7 1 szt. (ustąp pierwszeństwa przejazdu),

 D-1 1 szt. (droga z pierwszeństwem),

 D-1 7 szt. (droga z pierwszeństwem - mini),

 B-20 1 szt. (stop)

Oznakowanie pionowe do przestawienia:

 D-1 2 szt. (droga z pierwszeństwem),

 T-6 2 szt. (tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z 

pierwszeństwem przez skrzyżowanie)

Projektuje się nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne):

 P-1e 23 mb,



 P-4 51 mb,

Oznakowanie pionowe do likwidacji

 A-6a, 2 szt.,

Zastosować znaki  wielkości średniej,  za wyjątkiem powtarzanego znaku D-1, który należy 

wykonać o długości boku równej 400 mm.. Znaki zamontować na wysokości 2,50 m mierząc 

od poziomu nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego do dolnej krawędzi tarczy znaku.

Znaki zostaną umieszczone na słupkach wykonanych z rury o przekroju okrągłym i barwie 

szarej (średnicy 2’’). Zamiennie dopuszcza się zastosować słupki z profili o przekroju innym 

niż  kołowy – pod warunkiem posiadania  stosownej  aprobaty technicznej  oraz  świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

Lica tarcz znaków wykonać z folii odblaskowej typu 1, z wyjątkiem znaku B-20 i A-7, które 

należy wykonać z foli odblaskowej typu 2. 

Szczegółowe rozwiązanie pokazano na rys. nr 1.

Projekt budowy dróg - według odrębnego opracowania.

Znaki  należy  ustawiać  zgodnie  z  załączonym  planem  sytuacyjnym  tak,  aby  nie 

zasłaniały istniejącego oznakowania. Znaki drogowe pionowe i poziome powinny być zgodne 

ze wzorami w załączniku nr l i 2 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.  220,  póz.  2181  z  dnia  23  grudnia  2003  r.).  Wykonawca  zadania  powinien 

każdorazowo  sprawdzić  ich  widoczność  i  ewentualnie  dokonać  drobnych  korekt  ich 

ustawienia.

Organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona do końca 2013 r.
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