
Opis   Techniczny

          Podstawa prawna: 
o Ustawa z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym  Dz. U. z 2003 r. Nr 58,

poz. 515, z późniejszymi zmianami,

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.

w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz

wykonywania nadzoru  nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729,

o Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  spraw  Wewnętrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami.

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz.

2181) z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  u  rządzeń  bezpieczeństwa  ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach dla:    

    - znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

    - znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia,

    - sygnałów drogowych  - załącznik nr 3 do rozporządzenia,

         -  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  –  załącznik  nr  4  do

rozporządzenia.

 
                 Projekt niniejszy precyzuje oznakowanie docelowe  docelowe dla
przebudowy  dróg  gminnych  :  ul.  Szkolnej,   ul.  1  Maja,  ul.  Rynek   w
miejscowości  Truskolasy”.  Drogi  gminne  o  nawierzchni   asfaltobetonowej  o
zmiennej szerokości  5,5   z  chodnikami o szerokości   2,0m. Natężenie ruchu
kołowego  w  obu  kierunkach  60  E/h.  Natężenie  ruchu  pieszego   25  os./h.
Inwentaryzacja  istniejącego  oznakowania    przedstawiono   na załączonym
planie sytuacyjnym  w skali 1 : 500. Znaki projektowane kolorowe z dopiskiem
„PRJ.” przy symbolach ( odnośniki zaznaczone kolorem różowym). Kolejność
rysunków  według  kilometrażu.  Oznakowanie  jest  projektowane  z  powodu
przebudowy  odcinka  przedmiotowej  ulicy.

Oznakowanie ma być  zgodne z Rozporządzeniem 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 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181). Znaki stosować z
folii odblaskowej o wielkości „średniej”, zamontowane ze skrajnią  wysokości
min. 2,2m. 

 


