
OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno wysokościowa.

-  Dz. U. 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  w  związku  z 

przebudową ul. Szkolnej w Prószkowie (dz. nr: 1051, 872/4,  975, k. m. 7, obręb Prószków).

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ul.  Szkolna  (droga  gminna  nr  104843  O) rozpoczyna  się  na  skrzyżowaniu  z  drogą 

wojewódzką  Nr  414  ul.  Zamkowa  /  Zawadzkiego  a  kończy  przy  cmentarzu.  Na 

przedmiotowym  odcinku  droga  posiada  zniszczoną  jezdnię  o  nawierzchni  bitumicznej 

szerokości  3,1  –  4,5  m.  Ulica  posiada  gruntowe  pobocza.  Wzdłuż  ulicy  znajduje  się 

oświetlenie na słupach energetycznych. Na ul. Szkolnej znajduje się budynek straży pożarnej 

(lokalizacja wg rys. nr 1). Droga gminna nie posiada oznakowania poziomego. Oznakowanie 

pionowe wg rys. nr 1. Ul. Szkolna jest oznakowana jako „strefa zamieszkania”

Ul. Kościuszki (droga gminna nr 104835 O) posiada jezdnię bitumiczną jednostronny chodnik 

i  oświetlenie  uliczne.  Droga  gminna  nie  posiada  oznakowania  poziomego.  Oznakowanie 

pionowe wg rys. nr 1.

Droga wojewódzka Nr 414 posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki i 

oświetlenie uliczne. Droga wojewódzka posiada oznakowanie pionowe i poziome (wg rys. nr 

1).

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Likwidowane znaki na ul. Szkolnej:

− D-1 - 1 szt.,



− B- 36 – 1 szt.

Projektowane znaki na ul. Kościuszki:

− A-30 (wielkości małej) – 1 szt.,

− T-16 (wielkości małej) – 1 szt.

Likwidowane znaki na ul. Kościuszki:

− B-20 – 1 szt.

Likwidowane znaki na DW 414:

− A-6c – 1 szt.

Lokalizacja znaków wg rys. nr 1.

Znaki drogowe należy zamontować na wysokości min. 2,20 m od poziomu pobocza/chodnika 

do dolnej krawędzi tarczy znaku.

Znaki należy zamontować na słupkach wykonanych z rur o przekroju okrągłym i barwie szarej 

(średnicy 2’’) - wg rys. nr 1.

Znaki  powinny  być  zgodne  ze  wzorami  w  załączniku  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. 220, Poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Znaki należy 

ustawiać  zgodnie  z  załączonym  planem  sytuacyjnym,  tak  aby  nie  zasłaniały  istniejącego 

oznakowania.  Wykonawca  zadania  powinien  każdorazowo  sprawdzić  ich  widoczność  i 

ewentualnie dokonać drobnych korekt ich ustawienia.

Termin wprowadzenia organizacji - 30.12.2015 r.
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