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 Cel opracowania

      Niniejsze opracowanie przedstawia sposób wykonania modernizacji/odnowy przejść dla 

pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1771 O w m. Ozimek.

Charakterystyka ruchu na drodze  -  stan istniejący

Droga powiatowa 1771 O – Ulica Częstochowska i Opolska – drogi przelotowe przez m. 

Ozimek. Stanowią ciąg drogi powiatowej nr 1771 O , szerokość jezdni 7.00-7.50m. Drogi po-

siadają chodniki obustronne. Ruch na drogach określony jako średni. 

Opis stanu projektowanego : 

                Modernizacja przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1771 O polegała bę-

dzie na odnowieniu oznakowania poziomego w postaci malowania pasów farbą chemoutwar-

dzalną w kolorze biało- czerwonym oraz oznakowania P-14 linia warunkowego zatrzymania 

(grubowarstwowo). 

Dodatkowe oznakowania poziome stanowić będą piktogramy znaku A-16 oraz progi               

akustyczno - wibracyjne wykonane z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym o wy-

miarach 2,5 na 0,12 m (4 pasy dla każdego kierunku ruchu).    

Projektuje się także oznakowanie aktywne w postaci znaków D-6 które wzbudzane będą czuj-

nikiem ruchu pieszego.

Dodatkowo na ulicy Opolskiej należy wykonać aktywną tablicę wyświetlającą prędkość zbli-

żającego się pojazdu.

Oba przejścia dla pieszych planuje się doświetlić projektowanymi latarniami oświetleniowy-

mi z oprawą asymetryczną Ledflex przeznaczonymi dla przejść dla pieszych.

Uwagi ogólne : 

 Do wykonania oznakowania należy zastosować znaki wielkości średniej z folii II-ej 

generacji posiadające znak bezpieczeństwa "B"

Znaki powinny być zamocowane na słupkach z rur stalowych ocynkowanych trwale zamoco-

wanych w podłożu. Wysokość od powierzchni terenu do dolnej krawędzi znaków powinna 

wynosić min. 2,20 m. Odległość znaków (krawędź  tarczy znaków) od krawędzi jezdni po-

winna wynosić minimum 0,5 m. 

Oznakowanie pionowe i poziome powinno być wykonane i ustawione zgodnie z Załączni-

kiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegółowych znaków i sygna-

łów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszcza-

nia na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181).

Termin wprowadzenia oznakowania:  31.12.2021r.                                                         
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