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Opis   Techniczny 

          
1. Podstawa prawna:  
 

1. Ustawa z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym. 
     Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późniejszymi zmianami, 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.                   

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru  nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729, 

3. 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. 

4. 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. 

  
2. Zakres opracowania 
 

       Projekt niniejszy precyzuje oznakowanie robót związanych z budową parkingu   
wraz z oświetleniem w miejscowości Starokrzepice – gmina Krzepice. 
 
3. Stan istniejący 

 
 NatęŜenie ruchu w obu kierunkach wynosi około 110 E/h. NatęŜenie ruchu pieszych 

około 10 osób/h. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania przedstawiona jest na 
załączonym planie sytuacyjnym w skali 1 : 500.  Droga powiatowa  o szerokości jezdni 
od 5,0 do 7,5 m.   
 

 
4. Projektowana organizacja ruchu. 

 
               Projekt precyzuje zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie 
drogowym. Dla ruchu naleŜy zostawić pas jezdni o szerokości minimum 2,75 m.                        
Roboty naleŜy zabezpieczyć i oznakować zgodnie 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) 
Roboty   poza pasem drogowym zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP ( wygrodzenie  
i zabezpieczenie wykopów).      
 
 
 
5. Zalecenia wykonawcze 

 
Oznakowanie powinno być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy,                  

z tarczami wykonanymi z materiałów odblaskowych oraz utrzymane w naleŜytym stanie 
przez okres trwania robót.  
Wszystkie znaki uŜyte do oznakowania robót wykonane mają być wielkości typu duŜego 
zgodnie  z obowiązującymi normatywami ( znaki dla ruchu pieszego mogą być średnie).   
Znaki drogowe muszą odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu 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) 

Roboty powinny być prowadzone przy jak najmniejszym utrudnieniu ruchu 
drogowego. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym 
powinny być wyposaŜone w odzieŜ ostrzegawczą o barwie pomarańczowej wykonaną                        
z materiałów odblaskowych. 
          Po zakończeniu robót oznakowanie oraz  pozostałe  elementy pasa drogowego  
naleŜy niezwłocznie doprowadzić do stanu obowiązującego przed zmianą organizacji 
ruchu. 
 
 








