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Stała organizacja ruchu
Opis techniczny
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(Par.11,ust.2,pkt.1,Rozp.462/12).Przeznaczenie i program użytkowy obiektu,
charakterystyczne parametry techniczne.

II.1.1 Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa nr DZP/110/PN/97/15 – część 2 zawarta w dniu 12.01.2016 r.
pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich, a Polską Inżynierią
sp. z o.o.. Podczas prac projektowych wykorzystano dotychczas wykonane własne pomiary i inwentaryzacje
oraz materiały otrzymane od Zamawiającego.

II.1.2 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi rowerowej w ciągu ulic: Powsińska, Wiertnicza,
Przyczółkowa. Etap 1 inwestycji na odcinku od al. Witosa do ul. Nałęczowskiej obejmuje:


remont istniejącej drogi rowerowej na odcinku od zjazdu do ZUS do ul. Bernardyńskiej po stronie
wschodniej ul. Czerniakowskiej oraz w obszarze skrzyżowania ulic: Czerniakowska, al. Witosa,
al. Becka



budowę drogi rowerowej na odc. od al. W Witosa do ul. Goplańskiej po stronie zachodniej ciągu
ulicy Powsińskiej,



budowę drogi rowerowej na odc. od ul. Bernardyńskiej do ul. Gołkowskiej po stronie wschodniej
ulicy Powsińskiej,



budowę jednokierunkowej jezdni serwisowej z dopuszczeniem ruchu rowerowego w przeciwnym
kierunku z zatokami parkingowymi w rejonie ul. Powsińskiej 67, 73.



korektę geometrii skrzyżowań poprzez zmniejszenie szerokości pasów ruchu oraz promieni łuków



budowę na całym odcinku zintegrowanego systemu sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej,



korektę geometrii peronów i zatok przystankowych,



przebudowę istniejących chodników wzdłuż dróg rowerowych dostosowanie infrastruktury
komunikacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Istniejący ciąg ulica Powsińska stanowi drogę wojewódzka nr 724 o klasie technicznej drogi GP. Droga
ta posiada przekrój dwujezdniowy o 3 pasach ruchu w każdym kierunku i prędkości dopuszczalnej tak jak dla

4

terenu zabudowanego. Jezdnie dla pojazdów samochodowych posiadają przekrój poprzeczny jednostronny.
Odwodnienie realizowane jest za pomocą systemu kanalizacji deszczowej.
Obecnie w śladzie projektowanej drogi rowerowej na przeważającej części opracowania nie ma
istniejącej infrastruktury rowerowej. Ruch rowerowych odbywa się na zasadach ogólnych po jezdni lub
chodniku. Z uwagi na duże natężenia ruchu rowerowego oraz pojazdów samochodowych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 724 zasadna jest budowa wydzielonej drogi rowerowej na całej długości opracowania.
Przeznaczeniem omawianych nowo projektowanych dróg rowerowych jako obiektu, jest:


usprawnienie ruchu rowerowego poprzez wykonanie wyodrębnionej infrastruktury rowerowej,



podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu pojazdów, w szczególności poprzez budowę
zintegrowanego systemu sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej,



podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu rowerzystów oraz pieszych poprzez wykonanie dla
wszystkich uczestników ruchu wydzielonej infrastruktury komunikacyjnej,



poprawę komfortu poruszania się osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie nawierzchni
kierunkowych na ciągach pieszych



uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie
inwestycji,



2

usprawnienie komunikacji zbiorowej.

(Par.11,ust.2,pkt.3,Rozp.462/12).Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób
jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

II.2.1 Lokalizacja i zakres rozwiązań funkcjonalno - drogowych przedsięwzięcia
Projektowana inwestycja znajduje się w południowo-wschodniej części Warszawy na wyjeździe w
kierunku Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria w pasie drogowym Drogi wojewódzkiej nr 724. Obecnie w śladzie
projektowanej drogi rowerowej na przeważającej części opracowania nie ma istniejącej infrastruktury
rowerowej.
Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, granice opracowania oznaczono następująco:


północna – zjazd do ZUS z ul. Czerniakowskiej,



południowa – granica dzielnicy Mokotów, za skrzyżowaniem ulic: Powsińska - Nałęczowska Wiertnicza - Augustówka

II.2.2 Podział przedsięwzięcia na etapy
Projektowana inwestycja będzie przedsięwzięciem jednoetapowym z możliwością realizacji częściami.

II.2.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu
Projektowana droga rowerowa w całości wykonana zostanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
nr 724. Droga nr 724, o klasie technicznej GP, na przedmiotowym odcinku posiada przekrój dwujezdniowy o 3
pasach ruchu w każdym kierunku oraz dodatkowych pasach do relacji skrętnych na skrzyżowaniach. Prędkość
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dopuszczalna wynosi tak jak dla terenu zabudowanego. Jezdnie dla pojazdów samochodowych posiadają
przekrój poprzeczny jednostronny. Odwodnienie realizowane jest za pomocą systemu kanalizacji deszczowej.
Po obu stronach drogi znajdują się chodniki oddzielone od jezdni pasami zieleni. W zieleńcach zlokalizowana
jest roślinność niska i wysoka.
Obecnie w śladzie projektowanej drogi rowerowej na przeważającej części opracowania nie ma
istniejącej infrastruktury rowerowej. Ruch rowerowych odbywa się na zasadach ogólnych po jezdni lub
chodniku. Drogę rowerową zaprojektowano w miejscu istniejących zieleńców i chodników dostosowując jej
przebieg do istniejącego zagospodarowania terenu.
Projekt nie przewiduje wyburzeń obiektów kubaturowych. W rejonie pętli autobusowej Sadyba projekt
zakłada obrócenie o 1800 istniejącego kiosku, kierując okienko kiosku przodem do pętli autobusowej, tyłem do
projektowanej drogi rowerowej. W rejonie Fortu Czerników należy rozebrać ogrodzenie znajdujące się w pasie
drogowym. Projektowana droga rowerowa koliduje z drzewami i krzewami. Niska i wysoka zieleń kolidująca z
inwestycją zostanie przeznaczona do wycięcia lub przesadzenia. W pasie drogowym zaprojektowano zieleńce
na których przewidziano liczne nasadzenia.
W rejonie planowanej inwestycji występują sieci komunalnego uzbrojenia w postaci:


wodociągów,



kanalizacji deszczowej i sanitarnej.



sieci teletechnicznych,



słupów oświetleniowych,



gazociągów,



zasilenia energetycznego,



ciepłociągów

Projekt nie przewiduje przestawienia żadnej latarni ulicznej. Oświetlenie na całej długości opracowania
podlega gwarancji i nie będzie przebudowywane w ramach opracowania.
Istniejące sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach zostaną wymienione w ramach inwestycji.
Teren przeznaczony pod projektowaną ulicę zostanie poddany robotom rozbiórkowym, karczowaniu i
plantowaniu, następnie korytowaniu i robotom ziemnym pod nową konstrukcję nawierzchni. Istniejące
uzbrojenie podziemne kolidujące z projektowanym układem drogowym zostaną przebudowane co obejmują
pozostałe części dokumentacji.

II.2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedsięwzięcie inwestycyjne, jakim jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Powsińska – Wiertnicza
– Przyczółkowa dla etapu 1 - odcinek od al. Witosa do ul. Nałęczowskiej obejmuje wykonanie:


remontu istniejącej drogi rowerowej na odcinku od zjazdu do ZUS do ul. Bernardyńskiej po stronie
wschodniej ul. Czerniakowskiej oraz w obszarze skrzyżowania ulic: Czerniakowska, al. Witosa,
al. Becka
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budowę drogi rowerowej na odc. od al. W Witosa do ul. Goplańskiej po stronie zachodniej ciągu
ulicy Powsińskiej. Szerokość drogi rowerowej od 2 do 3 m w zależności od warunków terenowych.
Spadek poprzeczny jednostronny, odwodnienie powierzchniowe na przyległe zieleńce.



budowę drogi rowerowej na odc. od ul. Bernardyńskiej do ul. Gołkowskiej po stronie wschodniej
ulicy Powsińskiej,



budowę jednokierunkowej jezdni serwisowej o szerokości 3,5 m z dopuszczeniem ruchu
rowerowego w przeciwnym kierunku z zatokami parkingowymi o szerokości 2,5 m w rejonie
ul. Powsińskiej 67, 73.



budowę wyniesionych przejazdów i przejść dla pieszych przez ulice: Bartoszka, Bernardyńską,
Limanowskiego.



przebudowę skrzyżowania ulic: Powsińska, Idzikowskiego, Gołkowska poprzez: wyznaczenie
kompletu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na wszystkich wlotach, wyznaczenie
łączników drogi rowerowej z drogami podporządkowanymi, zmniejszenie promieni łuków
poziomych na wlotach oraz dostosowanie sygnalizacji świetlnej do nowych warunków,



przebudowę skrzyżowania ulic: Powsińska, Bonifacego poprzez: wyznaczenie kompletu przejść dla
pieszych i przejazdów dla rowerzystów na wszystkich wlotach, wyznaczenie łączników drogi
rowerowej z drogami podporządkowanymi, zmniejszenie promieni łuków poziomych na wlotach
oraz dostosowanie sygnalizacji świetlnej do nowych warunków.



przebudowę skrzyżowania ulic: Powsińska, Okrężna przy Parku Sadyba poprzez: wyznaczenie
kompletu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na wszystkich wlotach, zmniejszenie
promieni łuków poziomych na wlotach oraz budowę sygnalizacji świetlnej.



wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów w ciągu ulicy Morszyńskiej oraz dostosowanie sygnalizacji
świetlnej do nowych warunków



przebudowę skrzyżowania ulic: Powsińska, Nałęczowska, Augustówka poprzez: wyznaczenie
kompletu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na wszystkich wlotach, wyznaczenie
łączników drogi rowerowej z drogami podporządkowanymi, zmniejszenie promieni łuków
poziomych na wlotach oraz dostosowanie sygnalizacji świetlnej do nowych warunków.



budowę na całym odcinku zintegrowanego systemu sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej,



przebudowę istniejących chodników wzdłuż projektowanych dróg rowerowych,



przebudowę istniejących peronów przystankowych i zatok autobusowych w obszarze inwestycji,



dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych,



przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych w obszarze inwestycji

Projekt nawiązuje do istniejącego zagospodarowania terenu i otoczenia oraz sposobu zainwestowania.
Przede wszystkim dotyczy to dostosowania trasy do istniejących elementów infrastruktury, w tym zwłaszcza
infrastruktury komunikacyjnej oraz uzbrojenia terenu (nowych latarni ulicznych). Projektowany układ drogowy
poprowadzono tak, aby jak najmniej ingerował w istniejące zagospodarowanie.
Na odcinku od pikietażu 1+840 do 2+000 chodnik zaprojektowano bezpośrednio przy jezdni,
odsuwając drogę rowerową dalej od jezdni. Taka kolejność uwarunkowana była małą ilością miejsca w rejonie
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (ok. 5.8 m między krawędzią jezdni i krawędzią budynku) oraz
występowaniem nowych latarni przy krawędzi jezdni. Z uwagi na zachowanie ciągłości przebiegu drogi
rowerowej na całym odcinku opracowania niemożliwy jest inny układ: chodnik – droga rowerowa. Dla
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zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zastosowane zostały wygrodzenia U-12A oddzielające
niechronionych uczestników ruchu od jezdni.
Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe projektowano w odległości min. 5 m od krawędzi dróg
poprzecznych. Jednak z uwagi na uwarunkowania terenowe, w szczególności brak dodatkowych skosów linii
rozgraniczających na skrzyżowaniach dróg powyższa zasada nie wszędzie mogła zostać utrzymana.
W rejonie ulicy Limanowskiego, przy schodach prowadzących na kładkę dla pieszych, nad
ul. Powsińską zaistniała konieczność odsunięcia od nich drogi dla rowerów. Podyktowane to zostało względami
bezpieczeństwa przy dojściu/zejściu ze schodów. Na dalszym odcinku, aby uniknąć meandrowania drogi dla
rowerów oraz poprawić bezpieczeństwo w relacji pieszy - rowerzysta w rejonie przystanku autobusowego
Limanowskiego 01 zaprojektowano chodnik bliżej jezdni niż drogę dla rowerów.
Pasy włączenia drogi dla rowerów w jezdnię ulic wykonano z zastosowaniem pasa włączenia wszędzie
tam, gdzie było to możliwe. W miejscach, gdzie nie wykonano pasa włączenia nie pozwoliły na to warunki
terenowe tzn. niewystarczająca szerokość pasa ruchu w miejscu włączani ścieżki.
Geometrię i szerokość zjazdów publicznych i indywidualnych dostosowano do istniejących zjazdów
bramowych do posesji.
W ramach opracowania projektu drogi rowerowej wzdłuż ul. Powsińskiej zaprojektowano cztery
jednokierunkowe łączniki drogi rowerowej z jezdnią ul. Bonifacego pozwalające rowerzystom na dogodny
wjazd i zjazd z jezdni na drogę rowerową. Istniejącą drogę rowerową wzdłuż ul. Bonifacego na odcinku od
ul. Powsińskiej do ul. Gołkowskiej przeznaczono do likwidacji. Istniejąca droga rowerowa nie spełnia
podstawowych standardów dla dróg rowerowych, m.in. nie posiada wymaganej skrajni poziomej, minimalnych
łuków poziomych, nawierzchni odpowiedniej jakości.

II.2.5 Podstawowe dane techniczno – funkcjonalne
Podstawowe dane charakteryzujące założenia funkcjonalno - techniczne projektowanych ulic:
 droga wojewódzka nr 724:


klasa techniczna ulicy – GP,



przekrój drogi – dwujezdniowy,



prędkość projektowa - 60 km/h,



prędkość miarodajna - 70 km/h,



przekrój każdej z jezdni – 3 pasy ruchu,



pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%,

 drogi rowerowe:


szerokość – 2-3 m



promienie łuków poziomych – od 2 do 100 m



pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%.



odwodnienie – na przyległe zieleńce
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obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm



separacja od chodnika pasem kostki granitowej o szerokości 30 cm

 chodniki:


szerokość – 1,5-4 m



odwodnienie – na przyległe zieleńce



obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm



separacja od drogi rowerowej pasem kostki granitowej o szerokości 30 cm

II.2.6 Przebieg i rozwiązanie drogi w planie
Charakter i klasa omawianego odcinka drogi rowerowej, a tym samym jego parametry technicznoużytkowe i minimalne wymagane standardy techniczno - ruchowe zostały określone w punktach powyżej.
Układ drogowy został zaprojektowany na podstawie wymagań technicznych, które określa Dz. U. 1999 Nr 43,
poz. 430 oraz Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie.

II.2.7 Charakterystyczny przekrój drogi
Przekrój poprzeczny dróg dla całego opracowania wynika z uwarunkowań terenowych oraz wymagań
technicznych:
 droga rowerowa


szerokość – 2-3 m



promienie łuków poziomych – od 2 do 100 m



pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%.



odwodnienie – na przyległe zieleńce



obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm



separacja od chodnika pasem kostki granitowej o szerokości 30 cm

 jezdnia serwisowa


szerokość jezdni – 3,5 m



szerokość zatoki parkingowej – 2,5 m



pochylenie poprzeczne 2%

 dodatkowe pasy do skrętu w lewo z DW nr 724


szerokość– 3 m,



długość – 60 m,



promienie łuków poziomych 100 m,



pochylenie poprzeczne 2%,

II.2.8 Przebieg i rozwiązania drogi w profilu – niweleta drogi
Projektowane drogi rowerowe dostosowano wysokościowo i dowiązano do:


istniejącego ukształtowania terenu,



sieci uzbrojenia podziemnego,



istniejących elementów komunikacyjnych,
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(Par.11,ust.2,pkt.5,Rozp.462/12).Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do
korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne
Spełnienie tego wymogu w stosunku do obiektu użyteczności publicznej jakim jest ulica i jej

wyposażenie w tym chodniki, przejścia dla pieszych obsługujące ruch pieszy, polegać będzie na usunięciu
barier jakimi przy przemieszczaniu się w szczególności osób niepełnosprawnych są krawężniki uliczne.
Usuniecie tych barier w rozwiązaniach technicznych polega na zastosowaniu obniżonego krawężnika w rejonie
przejść dla pieszych. Zniwelowanie różnicy poziomów (pomiędzy chodnikiem a nawierzchnią jezdni) wykonane
zostanie poprzez zastosowanie pochylni o spadkach nie większych niż 10% na szerokości 1,0m.
Przystanki autobusowe zostały wyposażone w krawężniki peronowe zmniejszające wysokość
pomiędzy krawędzią peronu a wysokością podłogi autobusu. Górna powierzchnia krawężników posiada
drobne wypustki zapobiegające poślizgnięciu.
Dodatkowo zaprojektowano szereg rozwiązań ułatwiających poruszania się osobom niewidomym i
niedowidzącym. Przed przejściami dla pieszych i skrzyżowaniami z drogami rowerowymi przewidziano
ułożenie dwóch rzędów płyt typu stop 30x30 cm (płyty z wypustkami w kolorze żółtym) bezpośrednio przy
krawężniku (obrzeżu) na szerokość przejścia lub ciągu chodnika stanowiące pas ostrzegawczy. Również na
przystankach autobusowych zaprojektowano płyty typu stop w jednym rzędzie na całej długości peronu w
odległości 0,30 m od krawędzi zatoki (bezpośrednio za krawężnikiem typu Kassel) także stanowiące pas
ostrzegawczy. W odległości 5,5 m od początku peronu (na wysokości drugich drzwi autobusu) przewidziano
pole oczekiwania o wymiarach 90x90 cm z płyt typu stop. W obszarze skrzyżowań wykonano pasy prowadzące
z płyt typu trop 30x30 cm (płyty rowkowane podłużnie w kolorze szarym) łączące pola oczekiwania na peronach
przystankowych z przejściami dla pieszych na skrzyżowaniach. Skrzyżowania pasów prowadzących
oznakowano w postaci pola uwagi pojedynczą płytą typu stop.
Dokładny zakres rozwiązań pokazano na planach sytuacyjnych.

4

Organizacja ruchu
Projektowany układ drogowy wyposażono w oznakowanie pionowe oraz poziome. Oprócz znaków

zastosowano również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tymi elementami są m.in. wygrodzenia U12a.
Projektowane przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów w rejonie skrzyżowań oznakowano
D-6b. Przejścia i przejazdy przez jezdnie oznakowano także oznakowaniem poziomym P-10 oraz P-11. Przed
przejściami i przejazdami zastosowano linie zatrzymań P-14.
W oznakowanie pionowe i poziome zaopatrzono również ścieżki rowerowe i ciągi piesze. Początek
drogi rowerowej oznaczono przy pomocy tablic C-13/16, w zależności od wzajemnego położenia drogi
rowerowej i chodnika. Dodatkowo zastosowano oznakowanie poziome w postaci znaku P-23 "rower" na
początku ścieżki, a także powtarzano na całej długości drogi dla rowerów co 50 m.
Jednokierunkowa jezdnia serwisowa z zatokami parkingowymi w rejonie ul. Powsińskiej 67, 73
z dopuszczonym ruchem rowerowym w przeciwnym kierunku została oznakowana znakami pionowymi D-3,
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B-33 ograniczającym prędkość do 30 km/h oraz znakiem B-2. Do znaków D-3 i B-2 dołączono tabliczki T-22
"Nie dotyczy rowerów". Zatokę parkingową oznakowano znakiem pionowym D-18 oraz poziomym P-19.
Malowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej.
Oznakowanie grubowarstwowe wyróżnia się: bardzo dużą trwałością, odpornością na ścieranie, doskonałą
widocznością w dzień i nocy.
Do znakowania grubowarstwowego należy stosować materiały barwy białej, nie zawierające
rozpuszczalników, o wysokiej zawartości substancji stałych, zawierające w swym składzie odblaskowe kulki
szklane. Masy należy nakładać warstwą grubości od 0,9mm do 3,5mm. Są to masy chemoutwardzalne
dwuskładnikowe stosowane na zimno. Użyte materiały powinny posiadać właściwości retrorefleksyjne.
Bezpośrednio po malowaniu można zapewnić przez posypanie mokrej warstwy mikrokulkami szklanymi lub
mieszaniną mikrokul ze środkiem uszorstniającym. Masy chemoutwardzalne należy nanosić na czyste i suche
podłoża bitumiczne i betonowe wolne od kurzu, piasku i oleju. Przed użyciem masę należy dokładnie
wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej objętości. Po wymieszaniu masy należy powoli dodawać
utwardzacz jednocześnie mieszając całość. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny należy niezwłocznie
przystąpić do nakładania masy. Zalecana grubość nakładanej powłoki wynosi od 1,5 do 3,0 mm. Grubość ta
zapewnia utrzymanie właściwych parametrów w czasie eksploatacji. Masę należy nanosić w zakresie
temperatur powietrza 5-35stC przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Temperatura
podłoża minimum +5stC. Niedopuszczalne jest nanoszenie masy podczas wyraźnego zawilgocenia powietrza
lub podłoża tj. przy opadach atmosferycznych, w czasie występowania mgły lub rosy. W celu nadania
wykonywanym oznakowaniom efektu odblaskowego należy natychmiast po naniesieniu farby posypać
naniesione powłoki mikrokulkami szklanymi retrorefeksyjnymi.
Masa jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia monomery akrylowe, dlatego
też podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i
Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie
wykonywania wymalowań. Masę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od
źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Oznakowanie pionowe:


wszystkie zastosowane znaki z grupy wielkości znaków średnich, na ciągach pieszo - rowerowych
znaki mini,



wszystkie sygnalizatory, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz znaki drogowe należy ustawiać z
zachowaniem skrajni poziomej 0,5 m oraz pionowej 2,5 m od drogi rowerowej.



wszystkie zastosowane znaki powinny być zakontrowane, tj. zabezpieczone przed możliwością
obrócenia wokół własnej osi,



tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej (grub. blachy – 1,50 mm) lub aluminiowej (2,0 mm),
tłoczone



zagięcie - ramka - zewnętrzne o szerokości 14-16 mm



folia odblaskowa II generacji (High Intensity Grade, typ 2),



znaki na słupach stalowych ocynkowanych, średnica słupków 60 mm, grubość ścianek min. 2,9
mm,



Główki słupków U-12c znajdujących się przy ciągach pieszych należy malować na żółto
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III. Część rysunkowa
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