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OPIS TECHNICZNY 

Opracowano na podstawie: 

1. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

czerwca 2005 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy-Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 poz. 908 z pó�niejszymi zmianami). 

2.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i 

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

drogowych (Dz. U.. Nr 170 z dnia 12 pa�dziernika 2002r. poz.1393 z 

pó�niejszymi zmianami).  

3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru na tym zarz�dzaniem.(Dz. U. Nr.177 z dnia 14 

pa�dziernika 2003 r poz. 1729 z pó�niejszymi zmianami). 

4.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 

grudnia 2003 r. poz. 2181 z pó�niejszymi zmianami. 

5. Wizji lokalnej. 

6. Zlecenia wykonania projektu. 



4

OPIS TECHNICZNY 

Omówienie projektu: 

Przedmiotem opracowania jest  wprowadzenie stałej organizacja ruchu w zwi�zku 

z przebudow� drogi gminnej nr 160610C G�sin - Lepsze  od km 1+689,50 do km 

2+075,65 i drogi gminnej nr 160648C Gosławice + Kamieniec od km 0+000 do km 

0+300 

 Stan istniej�cy : 

Miejscowo�ci G�sin i Lepsze poło�one s� na terenie gminy Zakrzewo. S� to 

miejscowo�ci wiejskie w których wi�kszo�� obszaru zajmuj� grunty orne. 

Droga nr 160644C G�sin – Lepsze jest drog� dojazdow� do gospodarstw 

wiejskich oraz gruntów ornych. Droga gminna nr 16648C Gosławice 

Kamieniec stanowi ł�cznik pomi�dzy miejscowo�ciami Lepsze i Gosławice a  

gmin� Koneck poprzez drog� gminn� 160433 C Koneck –Zapustek – 

Pomiany. 

Istniej�ce oznakowanie pionowe wyst�puje i zostało uwzgl�dnione w 

projekcie. 

Stan projektowany : 

Oznakowanie pionowe:

W niniejszym opracowaniu : 

Wprowadza si� pierwsze�stwo na przebiegu dróg 160644C G�sin – 16648C 

Gosławice  – 160433C Koneck 

Usuwa si� znaki A-30 i T-1 „150m” wprowadzaj�c w ich miejsce znak A-6b 

na drodze 160610C i A-1 na drodze gminnej 160433C 

- wprowadza si� znaki A-1 i A-2 przed łukami,  
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- wprowadza si� znak A-7  przed skrzy�owaniem z drog� z  

pierwsze�stwem, dodatkowo 150m przed skrzy�owaniem ponawia si� A-7 z 

tab. T-1 (150m) 

Oznakowanie pionowe wykona� wg zał�czonego schematów rys 2

Oznakowanie poziome:  

nie wyst�puje 

WARUNKI WYKONANIA OZNAKOWANIA 

Oznakowanie pionowe powinno by� z grupy znaków �rednich z folii 
odblaskowej I generacji wykonanych z blachy ocynkowanej na 
słupkach metalowych ocynkowanych o �rednicy  φ2” (2 cale).
Po monta�u oznakowania w terenie nale�y zgłosi� do odbioru 
odpowiedniemu przedstawicielowi zarz�dcy drogi

Zestawienie projektowanych znaków  
znaki projektowane –   pionowe             ( w 

szt.):

A-1 

A-2 

A-6b 

A-6c 

A-7 

T-1 (150m)

Słupki ocynkowane 2 
cale

2 

2 

1 

1 

2 

1 
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Znak poziome (w m2)

Nie wyst�puj� -

Poziome ł�cznie -
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KARTA UZGODNIE�
W zwi�zku z  przebudow� drogi gminnej nr 160610C G�sin - Lepsze 

od km 1+689,50 do km 2+075,65 i 
drogi gminnej nr 160648C Gosławice - Kamieniec 

od km 0+000 do km 0+300 

Data Podpis 


