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PZD - 54. 435.1.34.2019

Pan Piotľ Wąsowicz
ul. Mickiewĺcza 15
28-100 Busko-Zdľói

Dot. interpelacjizgłoszonej w dniu 06.08.20l9r. (wpływ doPZD dnia 07.08.20l9r.) w sprawie

oznakowania dľóg powiatowyclr na teľenie gminy Busko-Zdrój znakami D-42 ( obszar

zabudowy) i D-43 (koniec obszaľu zabudowy.)

W odpowiedzi na inteľpelację zgłoszoną w dniu 0ó'08.2019r'. (wpływ do PZD dnia
07.08.20l9r.) w sprawie oznakowania dróg powiatowych na terenie gminy Busko-Zdľój znakami
D-42 ( obszar zabudowy) i D-43 (koniec obszaru zabudowy) oľaz tablicami miejscowości E'l.1a
i E-l8a koniec obszaru zabudowy), Powiatowy Zarząd Dróg w Busku -Zdroju infoľmuje.

oznakowanie dróg odbywa się na bazie zatwierdzonych pľojektów organizacji ľuclru
opľacowanych w trybie rozporządzenia Ministľa infľastruktury zdnia23 wrzęśnia 2003r w spľawie
szczegółowyclr warunków zarzadzania ruclrem na drogach oľaz wykonywania nadzoľu nad tym
zaĺządzaniem ( Dz'U. 20l8r poz.784). Znaki są lokalizowane i ustawiane zgodnie z
rozporządzeniem Ministľa Infľastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowycl'l oraz bezpieczeństwa ľuchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogaclr. Zaten z;l:.t'ki D-42 umieszcza się na początku obszaru zabudowy , znak
D-43 umieszcza się na kolicu obszaľu zabudowy. Tablice E-l7a ustawia się na początku obszaru
nliejscowości a E-l8a na kolicu obszaľu miejscowości. Punktowa lokalizacja znaków wylrika
z występujących na danym obszarze warunków terenowych .

W związku ze zgłoszol'lym wrlioskiem dokonano objazdu dróg powiatowyclr Nľ 0056T
Busko-Zbrodzice _Podgaje oraz 0057T Busko-Zdrój-Łagiewniki-Elżbiecin, przebiegających przez
gminę Busko-Zdrój, pod kateln oznakowania w/w znakami. w wynikrr objazdu dokonano
uzupełnienia tablic D-4Żpľzy drodze powiatowej Nr0057T:w km.0+5|0 (za skrzyżowaniem z ul.
Szydłowską ) oraz ramaclr konýnuacji obszaru zabudowy w km. 1+9l0 po stronie prawej (kieľ. m.

Łagiewniki) i po stľonie lewej ( kieľ. m. Busko-Zdľój) . Pozostałe ozľlakowanie obszaľów zabudowy
oraz obszarów miejscowości Busko-Zdľój, Łagiewniki, Zbrodzice, Mikułowice w obrębie pasów
dľogowych w/w dľóg powiatowychzkażdego kierunku jazdy jest konrplettle i właściwe.

otrzynlrÚą:

l. Ą-{1qsgt.
2. Biuro Rady Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju ,

ul. Mickiewicza 15,28-100 Busko-Zdľói.(xl )

3. obwód Drogowy w Busku-Zdroju

4. Ala.
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