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 OPIS TECHNICZNY 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Mapa do celów projektowych. 

Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami – 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 

2 CEL OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej 

nr 106069 O ul. Myśliwca w Zdzieszowicach. 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Ul. Myśliwca na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną. Teren, na 

którym projektowana jest inwestycja otoczony jest budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi. Po stronie projektowanego chodnika znajdują się garaże.  

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 

Projektuje się ścieżkę rowerową i chodnik o łącznej szerokości 4,0 m. Projektuje się 

ścieżkę rowerową szerokości 2,5 m o nawierzchni z betonowej kostki drobnowymiarowej 

prostokątnej w kolorze czerwonym. 

Projektuje się chodnik szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze 

szarym gr. 6 cm. Istniejące zjazdy należy wykonać z betonowej kostki drobnowymiarowej 

gr. 8 cm w kolorze grafitowym. Po stronie istniejących parkingów na odcinku ~22 m 

projektuje się chodnik szerokości 2,0 m z betonowej kostki drobnowymiarowej. 

Przy istniejącym przejściu dla pieszych projektuje się przestawienie istniejącego znaku  

D-6 na słupek z wysięgnikiem. Istniejące znaki C-13/16 należy przestawić na koniec 

projektowanego odcinka chodnika i ścieżki rowerowej (nowa lokalizacja wg rys. nr 1). Na 

całej długości projektowanego chodnika i ścieżki rowerowej w odstępach ~40 m 

projektuje się oznakowanie poziome P-23 i P-26.  

Istniejące znaki B-35 z tabliczkami na zjazdach do garaży należy przestawić poza 

krawędzie projektowanego chodnika. Istniejące znaki A-11a i B-33 należy przestawić na 

słupek z wysięgnikiem poza krawędź chodnika.  
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W pobliżu budynku nr 22 projektuje się przejście dla pieszych wyznaczone 

oznakowaniem poziomym P-10. Po obu stronach przejścia projektuje się płyty 

integracyjne z kostki betonowej w kolorze żółtym (lokalizacja zgodnie z rys. nr 1). 

Istniejące i projektowane przejście dla pieszych zostaną doświetlone z obydwu stron 

niezależnie od oświetlenia ulicznego. Barwa światła nie będzie powodowała powstawania 

cieni utrudniających widoczność osób na przejściu dla pieszych. Istniejące w okolicy 

projektowanego przejścia znaki B-22 i D-1 należy przestawić i umieścić z nimi znak D-6. 

Po stronie projektowanego chodnika i ścieżki istniejący znak B-36 należy przestawić na 

słupek z wysięgnikiem i umieścić razem z nim znak D-6.  

Istniejący znak B-21 należy przestawić na słupek z wysięgnikiem i ustawić poza krawędź 

projektowanego chodnika. Na tym samym słupku należy umieścić dodatkowy znak D-1.  

Projektuje się znaki wielkości małej. Lica tarcz znaków wykonać z folii odblaskowej 

typu 2. 

Znaki zostaną umieszczone na słupkach prostych lub słupkach z wysięgnikiem 

wykonanych z rury o przekroju okrągłym i barwie szarej (średnicy 2’’). 

Znaki zamontować na wysokości 2,50 m mierząc od projektowanej nawierzchni ścieżki i 

chodnika do dolnej krawędzi tarczy znaku. 

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

istniejącego oznakowania. Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami 

w załączniku nr l 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.

 Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony do 31.12.2018 r. 

 

WYKAZ OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO: 

Oznakowanie pionowe: 

•D-1     1 szt., 

•D-6     2 szt. 

Oznakowanie poziome: 

•P-10      
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•P-23     8 szt., 

•P-26     8 szt., 

WYKAZ OZNAKOWANIA DO PRZESTAWIENIA 

Oznakowanie pionowe: 

•A-11a     1 szt., 

•B-21     1 szt., 

•B-22     1 szt., 

•B-33     1 szt., 

•B-35 z tabliczką    4 szt., 

•B-36     1 szt., 

•C-13/16     1 szt., 

•C-13/16a     1 szt., 

•D-1     1 szt., 

•D-6     2 szt. 

 

OPRACOWAŁA: 

 Weronika Stiler 

PROJEKTANT: 

- inż. Sebastian Raudzis 


