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Na drodze powiatowej nr 5020S  

(ulice: Wodzisławska i Szybowa)  
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Podstawa opracowania 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2003 r. nr 58, poz. 515  z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086  z późniejszymi 

zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra 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). 
 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 z 2003 r. z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie 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.               
z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami). 

 załącznik nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach; 
 załącznik nr 4 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania. 
 inwentaryzacja w terenie. 
 

Charakterystyka drogi 

Nazwa drogi:   ul. Wodzisławska, ul. Szybowa 
Numer drogi:   5020S 
Kategoria drogi:   powiatowa  
Szerokość jezdni:   5,00 m 
Ilość pasów ruchu   2 
Klasa techniczna drogi:  L 
Nawierzchnia:   asfaltowa 
Oznakowanie istniejące:   pionowe, poziome 
Dopuszczalna prędkość:  50 km/h (obszar zabudowany) 
Charakterystyka ruchu: ruch kołowy i pieszy mały, wzdłuż drogi występuje jednostronny chodnik dla pieszych w 

kierunku ul. 1 Maja w Skrzyszowie 
 

Stan projektowany 

Celem projektu jest umieszczenie lustra drogowego typu U-18a w rejonie skrzyżowania ulic: Wodzisławska i Szybowa, które 
zwiększy widoczność przy włączaniu się do ruchu kierowców wyjeżdżających z posesji na drogę powiatową.  
 

Uwagi 

                 Wszystkie znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania muszą być atestowane oraz wykonane ـ
z  materiałów odblaskowych. 

 .Wymagania odnośnie ustawienia oznakowania zgodnie z Dz. U. Nr 220, poz. 2181 i załącznikami nr 1- 4 ـ
 .Skrajnia pozioma ustawienia znaków pionowych - 0,5 m od krawędzi drogi ـ
 .Skrajnia pionowa - minimum 2,20 m ـ
 

Termin realizacji  

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu – do 31 maja 2018 r. 

 

Wykonał: 

……………………….. 

 








