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KARTA UZGODNIEŃ
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OPIS TECHNICZNY

Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na terenie
Aquaparku „ Tarnowskie Termy” w Tarnowie Podgórnym

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

– Zlecenie zamawiającego
– Inwentaryzacja istniejącego oznakowania w terenie
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 

2012R, Nr 1137 z późn. zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003r. Nr 177 poz. 
1729 z poźn. Zmianami)

– Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. 2013r. Nr 170, poz.1393  z późn. Zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. 2013r. Nr 220, poz. 2181 z późn. 
zmianami)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na terenie 
aquaparku „Tarnowskie Termy” w Tarnowie Podgórnym w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego .Projekt obejmuje teren parkingu i dróg wjazdowych od
ul. Nowej oraz ul. Zachodniej.

Obiekt leży w obszarze zabudowanym. Występuje na nim średnie 
natężenie ruchu drogowego okresowo duże. Obiekt otwarty jest w godzinach 
6.00 – 23.00 7 dni w tygodniu.

Nowe oznakowanie ma na celu prawidłowe oznakowanie miejsc 
parkingowych , wyeliminowanie pojazdów parkujących w miejscach 
niedozwolonych w szczególności na obszarze drogi P.POŻ. oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu pieszych.



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO .

Obszar objęty opracowaniem posiada oznakowanie w postaci znaków D-
40 oraz D-41 , pomimo obowiązującego w strefie zamieszkania zakazu 
parkowania pojazdów w miejscach niewyznaczonych notorycznie kierowcy 
pozostawiają pojazdy uniemożliwiając bezpieczną akcję gaśniczą oraz blokując 
chodniki. 

Zaprojektowane zostały znaki umożliwiające wyegzekwowanie zakazu 
parkowania w miejscach niewyznaczonych znakami D-52 , D-53 oraz B-39 i B-
40 z informacją o braku możliwości postoju w godz 23.30 – 5.00. Ograniczenie 
prędkości 20km/h na danym obszarze zostało wprowadzone znakami B-43 oraz
B-44. Miejsca postojowe wyznaczone zostały znakami D-18 oraz tabliczkami 
podznakowymi informującymi o sposobie parkowania ,  miejsca zostały 
wyznaczone oznakowaniem poziomym P-18 , P-19 oraz P-20.Miejsca postojowe
dla osób uprzywilejowanych zostały wyznaczone kolorem niebieskim . 
Zaprojektowane zostały również przejścia dla pieszych oznakowanie znakami 
pionowymi D-6 oraz oznakowaniem poziomym P-10. Obszar objęty drogą 
pożarową oznakowany został znakami B-36 z tabliczkami T-26 oraz DROGA 
POŻAROWA natomiast nawierzchnia w kolorze czerwonym ze znakiem P-20 
oraz dodatkowymi napisami informującymi : DROGA POŻAROWA NIE 
ZASTAWIAĆ.

Wyznaczono na obszarze drogi pożarowej drogę dojazdową na 
dodatkowy parking. Przy wjeździe od ul. Nowej oraz ul. Zachodniej 
umieszczone zostały znaki B-5 z tabliczkami podznakowymi „Nie dotyczy 
dostaw do Tarnowskich Term”.
   

Do oznakowania należy użyć znaków z grupy mini (za wyjątkiem znaków 
B-36 umieszczonych na obszarze drogi pożarowej które należy zastosować z 
grupy znaków małych) oraz folii odblaskowej typu 1.
  

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu :marzec - kwiecień 2019






