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Pan Marcin Biliński  

Radny Rady Miejskiej w Namysłowie 
 

  

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24 stycznia 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 

25.01.2021 r.) dotyczącą tablic informacyjnych o zabytkach położonych na terenie Gminy 

Namysłów informuję, że turystyczne znaki drogowe stanowią element infrastruktury drogowej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami znaki dla obiektów turystycznych należą do serii E: 

znaki E-22a, E-22b i E-22c stosuje się do oznakowania samochodowych szlaków turystycznych 

oraz obiektów turystycznych występujących na danym terenie, natomiast znaki od E-7 do E-12 

oraz E-12a stosuje się w celu wskazania kierunków do obiektów turystycznych lub 

wypoczynkowych (drogowskazy).  

Kwestie związane ze stawianiem i utrzymywaniem znaków reguluje przede wszystkim 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia odpowiedzialność za 

umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych w przypadku znaku E-22a i drogowskazu E-12a 

leży po stronie organizacji turystycznej, natomiast w przypadku znaku E-22c i E-22b oraz 

pozostałych drogowskazów leży po stronie zarządcy drogi. Procedura uzyskiwania zgody na 

postawienie znaku serii E obejmuje wykonanie projektów organizacji ruchu dla każdego ze 

znaków, zatwierdzenie projektów organizacji ruchu przez właściwego zarządcę drogi oraz 

wykonanie projektów graficznych znaków. Dla znaków serii E-22 konieczne jest także 

uzyskanie opinii wydawanej przez kapitułę właściwej Regionalnej lub Lokalnej Organizacji 

Turystycznej.  

Informowanie o atrakcjach turystycznych gminy oraz wyróżnienie ciekawych obiektów 

mających wartość historyczną i kulturową poprzez montaż turystycznych znaków drogowych 

jest zasadne. Pierwszym z kroków powinno być wyznaczenie atrakcji turystycznych 

położonych przy turystycznych szlakach samochodowych oraz oszacowanie kosztów 

umieszczenia takich znaków przy drogach. 
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