WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Punkty ręcznego pomiaru prędkości
I. POWIAT BĘDZIŃSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Trasa DK 1:
m. Podwarpie – rejon skrzyżowania z ul. Podwarpie- km 521.4 – k. Katowice
m. Siewierz – km 516,7 – zarówno w kierunku Katowic jak i Częstochowy
m. Siewierz – km 517,2 – kierunek Katowice
m Brudzowice rejon skrzyżowania z ul. Krzanów
m. Siewierz 516,2 km kierunek Katowice
m. Karsów 524 km
m. Siewierz – km 516,8 – kierunek Katowice – Warszawa
Trasa DK 78:
Parking w Boguchwałowicach – na obu kierunkach
m Sączów skrzyżowanie z ul. Ogrodowa z ul Wolności przy OSP
m. Sączów skrzyżowanie z ul. Ogrodową w rejonie stacji paliw
m. Mierzęcice rejon Gminnego Ośrodka Kultury 95 km
m. Boguchwałowice rejon Szkoły Podstawowej
m. Nowa Wieś 94km
Trasa DK 86:
m. Goląszka- 5,4 km, kierunek na Częstochowę
m. Będzin skrzyżowanie z drogą na Piekary Śl ( ul. Wolności)
m.Będzin – 13,9 km kierunek Katowice
m. Wojkowice Kościelne – cmentarz kierunek Częstochowa
m.Wojkowice Kościelne 1,8 km – rejon Szkoły Podstawowej kierunek Katowice i Częstochowa
m. Będzin skrzyżowanie z ul. Wolności 12,8 km – kierunek Częstochowa
m. Sarnów – 6,3 km
m.Sarnów – 8 km
m. Kuźnica Warężyńska – 3,9 km
m.Będzin rejon skrzyż. Z ul.Piłsudskiego kierunek Częstochowa
Trasa DK 94:
m.Czeladź ul.Staszica skrzyżowanie z ul. Siemianowicką
m.Sławków – rejon wiaduktu – kierunek Katowice
m.Sławków – rejon wiaduktu – kierunek Kraków
m.Sławków – skrzyżowienie z ul. Olkuską
m.Czeladź ul. Staszica w rejonie granicy z Siemianowicami Śląskimi
Trasa DW 913:
m.Gródków ul.Zwycięstwa – przy Szkole Podstawowej
m.Strzyżowice – skrzyżownie z ul. Belną
m.Siemonia ul.1 -go Maja 4

Będzin
ul.Małobądzka – na wysokości posesji nr 180
ul.Kołłątaja – na wysokości posesji nr 73 kierunek do centrum
ul.Kołłątaja –przy stacji paliw Orlen
ul.Nowotki w rejonie OSP
ul.Dąbrowska – rejon zakładu PREFABET
ul.Bory – rejon zakładu KREJSEL
ul.Pokoju rejon skrzyżowania do stacji PKP
ul.Wolności na wysokości posesji nr 200
ul.Pokoju na wysokości wyjazdu z osiedla
Czeladź
-

ul. Wojkowicka przy cmentarzu

-

ul. Nowopogańska na wysokości zakładu OKFENS

Wojkowice
-

ul. Stara – na wysokości posesji nr 48

-

ul. Sobieskiego na wysokości posesji nr. 586,672

-

ul. Długosza 15

Siewierz
-

ul. Kielecka 30

-

m. Leśniaki około 200 metrów od tablicy miejscowości Gmina Bobrowniki

-

m. Rogożnik ul. Kościuszki – skrzyżowanie z drogą do Ośrodka Wypoczynkowego

m.Bobrowniki ul.Polna rejon stadionu sportowego
Gmina Psary
-

m. Sarnów ul. Wiejska na wysokości Posesji nr. 116 i 181

m.Psary ul.Szkolna w rejonie remizy OSP
II. POWIAT BIELSKI:
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Droga K1
Czechowice – Dziedzice
kierunek Katowice:
rejon K1 – Legionów 592 km
rejon K1 – Węglowa 590,5 km
kierunek Bielsko-Biała:
rejon K1 – Legionów 592,1 km
rejon K1 – Węglowa 591 km
Bielsko – Biała

kierunek Katowice:
rejon K1 – węzeł komorowicki ( zjazd z ul. Niepodległości)
rejon K1 – na wysokości stacji paliw Lotos
kierunek Bielsko-Biała:
rejon K1 – na wysokości salonu Forda – 598,6 km
rejon K1 – za łącznikiem do zjazdu na Cieszyn
Droga 69
kierunek Żywiec:
Bielsko Biała:
ul.Żywiecka BKS Stal
ul.Żywiecka Dom Ludowy
ul.Żywiecka „Term – Gaz”
kierunek Katowice:
Rybarzowice Stacja Paliw Oaza
Wilkowice na wysokości posesji nr 59
Bielsko Biała ul.Żywiecka odcinek między skrzyż. z ul.Turniową i Pasieczną
Bielsko Biała ul.Przędzalnicza ( przystanek na wysokości restauracji Dworek )
Trasa DK 52:
kierunek Kraków:
Bielsko Biała ul.Niepodległości – Węglowa
Bielsko Biała ul.Niepodległości – Daszyńskiego
Bielsko Biała ul.Niepodległości – Czerwona
Kozy ul.Bielska (przystanek) 11,5 km
Kozy ul.Bielska rejon skrzyż. z ul.Wierzbową 12,3 km
Kozy ul.Bielska za stacją obsługi Auto Koza 13,2 km
Kozy ul.Krakowska w rejonie stacji paliw JET 15,7 km
Bujaków przed stacją paliw 18 km
Kobiernice rejon skrzyż. z drogą na Czaniec 20,2 km
kierunek Katowice:
Kobiernice rejon przed skrzyż. z drogą na Czaniec 20,2 km
Kobiernice rejon restauracji Kaskada 19 km
Bielsko Biała ul.Krakowska na wysokości komisu sam.
Bielsko Biała ul.Lwowska ( przystanek)
Bielsko Biała ul.Niepodległości ( rejon przejazdu kolejowego )
Bielsko Biała ul.Niepodległości rejon skrzyż. z ul.Czerwoną
Bielsko Biała ul.Niepodległości rejon skrzyż. z ul.Daszyńskiego
DW 942

kierunek Szczyrk:
Bielsko Biała
ul.Warszawska Metalplast
ul.Warszawska – Lipowa
ul.Partyzantów – Bora Komorowskiego
ul.Bystrzańska – Klimczok
poza miastem :
Bystra Szkoła Podstawowa
Meszna Szkoła Podstawowa ( przystanek )
Wilkowice rejon stacji paliw
Buczkowice na wysokości pawilonów handlowych przed skrzyż. z ul.Wyzwolenia i Lipowską
kierunek Katowice:
Buczkowice na wysokości pawilonów handlowych przed skrzyż. z ul.Wyzwolenia i Lipowską
Bystra Szkoła Podstawowa ( przystanek )
Meszna Szkoła Podstawowa ( przystanek )
Bielsko Biała:
ul.Bystrzańska przystanek (początek drogi dwujezdniowej)
ul.Bystrzańska naprzeciwko hotelu „Viena”
ul.Partyzantów rejon skrzyż. z Bora Komorowskiego
ul.Partyzantów rejon Apena
ul.Partyzantów – Plac Mickiewicza
ul.Warszawska w rejonie stacji BP
ul.Warszawska – Korczaka
Pozostałe ulice Bielska Białej :
Piastowska – na wysokości zakładu Bezalin
Cieszyńska :
−

na wysokości stacji paliw Shell

−

rejon skrzyż. z ulicą Zapłocie Duże

−

na wysokości firmy Automax

−

na wysokości stacji diagnostycznej

Andersa :
−

na wysokości stacji paliw Statoil

−

rejon skrzyż. Z Bora Komorowskiego

−

w rejonie kładki dla pieszych

−

zatoka pomiędzy tunelami

Klubowa :

−

w rejonie skrzyż. Z ul.Sobieskiego

−

zatoki po obu stronach na szczycie podjazdu

−

w rejonie zjazdu do Suchan

Pozostałe drogi powiatu bielskiego :
−

Jaworze P04 133 na wys. Salonu Renault

−

Jaworze P04 133 rejon skrzyż. Z ul.Zdrojową

−

Jasienica P04 133 w rej. Parkingu „Paged-Meble” SA

−

Jasienica P04 133 w rej. Skrzyż. Z ul.Strumieńską

−

Jasienica P04 133 w rej. Posesji nr 162

−

Czaniec ul.K.Wojtyły na wysokości OSP

−

Czechowice Dziedzice ul.Legionów na wys. MOSIR

−

Czechowice Dziedzice ul.Legionów na wys. NKT Cables SA

III. POWIAT BYTOM
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
-

ul. Chorzowska DK 79 – wylot z drogi jednokierunkowej Al. Jana Pawła II .Pomiar z obu
kierunków

-

DK-79 ul. Chorzowska – na wysokości „TESCO”. Pomiar z obu kierunków jazdy.

-

DK-79 ul. Chorzowska – na wysokości KWK Rozbark.

-

DK-79 ul. Chorzowska – na wysokości Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Pomiar w
kierunku centrum miasta.

-

DK-79 ul. Chorzowska – na wysokości budynku Centrum „NUREK”.

-

ul. Jana Pawła II – skrzyżowanie z ul. Kędzieżyńska .Pomiar w kierunku Chorzowa.

-

ul. Jana Pawła II – na wysokości stacji paliw .Pomiar w kierunku Piekar Śląskich.

-

ul. Tulipanów – skrzyżowanie z ul. Bratków – dzielnica Łagiewniki, pomiar z obu kierunków jazdy.

-

ul. Szymały – osiedle Gen. J. Ziętka – na wysokości Szkoły Podstawowej nr 32, ograniczenie
prędkości do 40 km/h. Pomiar z obu kierunków jazdy.

-

ul. Frenzla – skrzyżowanie z ul. Francuską. Pomiar z obu kierunków jazdy.

-

ul. Frenzla – skrzyżowanie z ul. Dzierżonia – Dzielnica Miechowice.

-

ul. Puławskiego – skrzyżowanie z ul. Siemiradzkiego – na wysokości Szkoły Podstawowej nr 36.
Pomiar z obu kierunków jazdy.

-

DK-4 ul. Karola Miarki – na wysokości warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych –
centrum miasta. Pomiar z kierunku Wrocławia – droga jednokierunkowa.

-

ul. Konstytucji – na wysokości KWK Bobrek. Pomiar z obu kierunków jazdy.

-

ul. Suchogórska – skrzyżowanie z ul. Podleśną – Dzielnica Stolarzowice. Pomiar z obu kierunków
jazdy.

-

ul. Zabrzańska – na wysokości Komisariatu IV Policji. Pomiar z obu kierunków jazdy.

-

ul. Łużycka – na wysokości KWK Centrum. Pomiar z obu kierunków jazdy.

-

ul. Wrocławska – skrzyżowanie z ul. Gen. Niedźwiadka Okulnickiego. Pomiar z obu kierunków
jazdy.

-

ul. Wrocławska DK 4 – skrzyżowanie z ul. Reja. Pomiar z obu kierunków jazdy.

-

ul. Wrocławska DK 4 – skrzyżowanie z ul. Łużycką.

-

ul. Wrocławska DK 4 – skrzyżowanie z ul. Wallisa. Pomiar w kierunku centrum miasta.

-

DK-11 ul. Strzelców Bytomskich – w Dzielnicy Sucha Góra, za skrzyż. z ul.9 maja. Pomiar z obu
kierunków jazdy.

-

DK-11 ul. Strzelców Bytomskich – na wysokości autosalonów KIA i HYUNDAI. Pomiar z obu
kierunków jazdy.

-

DK-11 ul. Strzelców Bytomskich – za skrzyż. z ul. Objazdową

-

DK-11 ul. Strzelców Bytomskich – na wysokości Kościoła p.w.Św.Józefa

-

ul. Olimpijska droga gminna o ruchu lokalnym.

-

ul. Dworska – w rej. Ogródków działkowych

-

ul. Żołnierska DK-78 – na wys. Restauracji Staś. Pomiar z obu kierunków jazdy.

-

ul. Żołnierska DK-78 – na wys. Posesji nr 79.

-

ul. Żołnierska DK-78 – na wys. Posesji nr 32.

IV. POWIAT CHORZÓW
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
ul. Stefana Batorego nr 64 - stały punkt kontroli oraz punkt do pracy na RMP
ul. Katowicka 19 -stały punkt kontroli oraz. punkt do pracy na RMP
ul. Siemianowicka 147 - stały punkt kontroli oraz punkt do pracy na RMP
ul. Główna 21 - stały punkt kontroli ora2 punkt do pracy na RMP
ul. Łagiewnicka - stały punkt kontroli oraz punkt do pracy na RMP
nl. Katowicka 144 - stały punkt kontroli
ul. Parkowa - stały punkt kontroli
ul. Żołnierzy Września - stały punkt kontro li
ul. Oświęcimska (droga lokalna przy trasie, A4) - stały punkt kontroli
Drogowa Trasa Średnicowa .
V. POWIAT CIESZYŃSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
m. Cieszyn
1.

ul. Katowicka – rejon Szkoły Podstawowej

2.

ul. Katowicka – rejon cmentarza

3.

ul. Stawowa – rejon skrzyżowania z ul.Buczka

4.

ul. Bielska – skład materiałów budowlanych

5.

ul. Bielska – rejon Przedszkola ul.Niemcewicza

6.

ul. Frysztacka – rejon OSP Boguszowice

7.

ul. Frysztacka – rejon skrzyżowania z ul.Krętą

8.

ul. Frysztacka – rejon budynku Lakma

9.

ul. Wiślańska – Gułdowy

10.

ul. Liburnia – rejon Castoramy

11.

m. Pogórze 617 km w obu kierunkach

Skoczów
1.

ul. Mickiewicza – rejon restauracji NOWA

2.

ul. Cieszyńska – rejon sklepu Bronowski

3.

Podgórze – droga 2642 – rejon Kościoła

4.

Podgórze – DK 1 – rejon wiaduktu na Brenną

5.

Podgórze – DK 1 – rejon stacji paliw Bocian

6.

Międzyświeć – DK 1 - koniec drogi ekspresowej w kierunku Bielska-Białej (622,2 km)

7.

Łączka – DK 1 ( 624 km )

8.

Ogrodzona – DK 1 ( 625 km )

9.

Gumna – DK 1 ( 628 km)

10.

Ochaby – DK 81 ( 58 km kierunek Skoczów )

11.

Wiślica – DK 81 ( 58 km kierunek Katowice )

12.

Górki Wielkie – droga 2602 – rejon Poczty

13.

Harbutowice – droga 941 – rejon stacji paliw LIV

14.

Brenna ul. Bukowa – rejon SP nr 2

15.

Brenna ul. Górecka – skrzyżowanie na Lipowiec

16.

Brenna ul. Górecka – rejon Gimnazjum nr 1

Strumień
1.

ul. 1-go Maja – rejon OSP

2.

Bąków ul. Główna – rejon SP

3.

Chybie ul. Bielska – skrzyżowanie z ul.. Okrężną

4.

Zabłocie ul. Kościelna

Zebrzydowice
1.

ul. Słowackiego – skrzyżowanie z ul. Nowy Dwór

2.

ul. Słowackiego – skrzyżowanie z ul. Słowiczą

3.

ul. Słowackiego – skrzyżowanie z ul. Poziomkową

4.

DW 937 – rejon SP

5.

Kończyce Małe – DW 937 – rejon SP

6.

Hażlach – DW 938 ( 18 km )

7.

Pruchna – DW 938 ( 9 km )

Ustroń
1.

ul. Katowicka – skrzyżowanie z ul. Skoczowską

2.

Bażanowice – droga S 2607 – skrzyżowanie z ul. Potoczki

3.

Bażanowice – droga S 2607 – rejon OSP

4.

Cisownica – droga S 2607 – rejon sklepu Trewax

5.

Goleszów – droga S 2607 – skrzyżowanie z ul. Marglową

Wisła
1.

ul. Ustońska – rejon oczyszczalni ścieków

2.

ul. Wyzwolenia – rejon restauracji Polonia

3.

ul. 1 -go Maja – rejon Delikatesów

4.

ul. Malinka – rejon OSP

5.

ul. Czarne – rejon hotelu PTTK

6.

ul. Jawornik – rejon SP 5

7.

Istebna DW 941 – rejon stacji paliw Orlen

8.

Jaworzynka DW 941 – rejon SP

VI. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Trasa DK 1
450,9 km – skrzyż. DK 1 z drogą do Łęgu – kierunek od Warszawy
450,9 km – skrzyż. DK 1 z drogą do Wikłowa– kierunek od Katowic
456,6 km – skrzyż. DK 1 z drogą do Bogusławic – kierunek od Katowic
457,9 km – skrzyż. DK 1 z drogą do Grabowej – kierunek od Warszawy
457,9 km – skrzyż. DK 1 z drogą do Borowna – kierunek od Katowic
460,2 km – skrzyż. DK 1 z drogą do Mykanowa – kierunek od Warszawy
460,2 km – skrzyż. DK 1 z drogą do Łochyni – kierunek od Katowic
467,7 km – skrzyż. DK 1 z drogą do Wierzchowiska – kierunek od Warszawy
467,7 km – skrzyż. DK 1 z ul. Polaniecką – kierunek od Katowic
470,2 km – za zjazdem do hotelu „Korona” DK 1, przed wiaduktem z ul. Makuszyńskiego z – kierunek od
Warszawy
472,2 km – skrzyż. DK 1 z ul. Wały Dwernickiego– kierunek od Warszawy
472,4 km – skrzyż. DK 1 z ul. Warszawską– kierunek od Warszawy
477,0 km – skrzyż. DK 1 z ul. Bardowskiego za stacją paliw– kierunek od Katowic
487,1 km – skrzyż. DK 1 z ul. Bankową w Koloni Poczesna– kierunek od Katowic
490,1 km – skrzyż. DK 1 z drogą do Zawisnej w Wanatach – kierunek od Warszawy
Trasa DK 43
ul. Rocha nr 300 przed granicą obszaru zabudowanego – oba kierunki
ul. Puławskiego rej. Parkingu dworca PKP „ Stradom” – kierunek od centrum
rejon skrzyż. ul.Rocha z ul.Ikara - oba kierunki
rejon skrzyż. ul.Jadwigi z ul.Kordeckiego - oba kierunki
rejon skrzyż. ul.Jagiellońskiej z ul.Lipową- kierunek od dzielnicy Stradom.
Trasa DK 46

ul. Częstochowska nr 59 w Wyrazowie ( nieczynny przejazd PKP) – oba kierunki
rejon skrzyż. ul.Przejazdowej z ul.Drzewną – kierunek od Blachowni
rejon skrzyż. ul.Bugajskiej z ul.Wilczą - oba kierunki
rejon skrzyż. ul.Żwirki i Wigury z drogą do Skrajnicy w Olsztynie – kierunek od Częstochowy
203,6 km – ul. Częstochowska nr 46 w Przymiłowicach – oba kierunki
205,0 km – parking samochodowy przed Przymiłowicami – kierunek od Janowa
217,1 km – w Apolonce przy kapliczce – oba kierunki
Trasa DK 91
rejon skrzyż. ul.Warszawskiej z ul.Korzeniowskiego – kierunek od Radomska
ul.Częstochowska rejon parkingu samochodowego w Rudnikach - oba kierunki
Trasa DW 483
przed granicą obszaru zabudowanego w Dudkach – kontrola - oba kierunki
Trasa DW 494
rejon skrzyż. ul.Wręczyckiej z ul.Białostocką – oba kierunki
Trasa DW 786
ul.Batalionów Chłopskich (granica adm. Miasta) – oba kierunki
rejon skrzyż. DW – 786 z ul. Wolności we Mstowie – oba kierunki
rejon skrzyż. DW – 786 z ul. Sportową 108 ( Sołtys ) we Mstowie – oba kierunki
Trasa DW 791
ul.Częstochowska rej. Szkoły Podstawowej w Osinach – oba kierunki
Trasa DW 904
ul.Śląska 110 w Bargłach – oba kierunki
rejon skrzyż. z ul. Gajową (przy przystanku MPK) w Nieradzie – oba kierunki
rejon placu przed Szkołą Podstawową w Rększowicach, nr posesji 78 kierunek od Nierady
Trasa DW 907
rejon przystanku MPK przy posesji nr 10 w Leśniakach – oba kierunki
Trasa DW 908
rejon przed skrzyż. (rondem) w Rększowicach ( na przeciw stacji paliw) kier. od Wygody
VII. POWIAT DĄBROWA GÓRNICZA
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
ul. Graniczna 23 kierunek Aleja Zagłębia Dąbrowskiego,
ul. Sobieskiego sklep "Hetman" kierunek Będzin,

ul. Sobieskiego skrzyżowanie z ul. Chopina kierunek Centrum,
ul. Sobieskiego skrzyżowanie z ul. Chopina kierunek Będzin,
ul. Sobieskiego pętla tramwajowa kierunek Będzin,
uL Sobieskiego rejon stacji benzynowej "Shell" kierunek centrum,
ul. Królowej Jadwigi 10 kierunek Gołonóg,
ul. Królowej Jadwigi 36 kierunek Gołonóg,
ul. Królowej Jadwigi rejon Bazyliki Nąjświętszej Marii Palmy kierunek Centrum,
ul. Piłsudskiego 25 E kierunek Gołonóg,
ul. Piłsudskiego 25 E kierunek Centrum,
ul. Piłsudskiego Stacja Kontroli Pojazdów "Pocian" kierunek Gołonóg,
ul. Piłsudskiego 20 A kierunek Gołonóg,
ul. Piłsudskiego 36 kierunek Gołonóg,
uL Piłsudskiego 46 kierunek Gołonóg,
ul. Piłsudskiego skrzyż. z ul. Kościelną kierunek Centrum,
ul. Piłsudskiego skrzyż. z ul. Kościelną kierunek Tworzeń,
ul. Piłsudskiego rejon salonu samochodowego "Skoda" kierunek Tworzeń,
ul. Piłsudskiego rejon stacji gazu "Krak - Gaz" kierunek Tworzeń,
ul. Piłsudskiego rejon zajezdni PKM kierunek Centrum,
ul. Piłsudskiego skrzyż. z ul Piecucha kierunek Centrum,
ul. Piłsudskiego 33 kierunek Centrum,
ul. Piłsudskiego skrzyż. z ul. 3 go Powstania Śląskiego Kierunek Centrum,
ul. Piłsudskiego 29 PKO kierunek Centrum,
uL Piłsudskiego rejon salonu samochodowego "Opel" kierunek Będzin,
uJ. Piłsudskiego 11 kierunek Centrum,
ul. Legionów Polskich wjazd do Szpitala Specjalistycznego kierunek Będzin,
ul. Legionów Polskich skrzyż. z ul. Dąbskiego kierunek Centrum,
ul. Legionów polskich 127 kierunek Centrum,
ul. Wojska Polskiego 52 kierunek Centrum,
ul. Wojska Polskiego 52 kierunek Sosnowiec,
11 go Listopada rejon salonu samochodowego "Hyundai" kierunek DK-94,
11 go Listopada 21 kierunek Dk-94,
11 go Listopada 21 kierunek Gołonóg,
11 go Listopada 11 "Enion" kierunek Gołonóg,
Roździeńskiego 11 kierunek Centrum,
ul. Kasprzaka 28 kierunek Łosień,
.ul. Laskowa 21 A kierunek Centrum,
.ul. Łazy Błędowskie 10 kierunek Centrum,
ul. Łazy Błędowskie 10 kierunek Klucze,
ul. Żołnierska 137 kierunek Centrum,
ul. Żołnierska 137 kierunek Klucze,
ul. Żołnierska 120 kierunek Centrum,
ul. Idzikowskiego 178 kierunek Zawiercie,

ul. Idzikowskiego 178 kierunek Centrum,
ul. Armii Krajowej 12 kierunek Centrum,
ul. Armii Krajowej 12 kierunek Zawiercie,
ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego w rejonie Szkoły Podstawowej 29 - kierunek Gołonóg,
droga Dk - 1 w rejonie węzła "Pogoria" - kierunek Bielsko Biała,
droga Dk - 1 w rejonie węzła "Pogoria" - kierunek Warszawa,
droga Dk - 1 w rejonie skrzyż. z ul. Konstytucji kierunek Warszawa,
droga Dk - 1 w rejonie skrzyż. z ul. Ujejską kierunek Warszawa,
droga Dk - 94 w rejonie skrzyż. z ul. 11 Listopada - kierunek Kraków,
droga Dk- 94 w rejonie skrzyż. z ul 11 Listopada kierunek Katowice,
droga Dk - 94 za skrzyżowaniem z ul. Zakawie - kierunek Kraków,
droga Dk- 94 w rejonie skrzyż.z drogą dojazdową do "Mikro huty" kierunek Katowice.
VIII. POWIAT GLIWICKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
ul. Słowackiego – parking przy jezdni jednokierunkowej na wysokości ulicy Damrota
ul. Daszyńskiego (DW408) – przy sklepie AGD (posesja 465) po stronie prawej w kierunku centrum
Gliwic
ul. Daszyńskiego (DW408) – przy transformatorze po stronie prawej w kier. centrum Gliwic + foto
ul. Daszyńskiego (DW 408) – przy składzie materiałów budowlanych (posesja nr 527) po stronie prawej w
kier. centrum Gliwic
ul. Daszyńskiego (DW408) – parking wzdłuż jezdni po stronie lewej w kier. centrum Gliwic przy salonie
Renault AutoKeller
Sośnicowice (DW 408) – przy cmentarzu w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową S-2916
Trachy DW919 – parking przy restauracji „Karczma” (na przeciwko stacji paliw po stronie prawej w
kierunku miejscowości Rudy)
Bargłówska (DW919) – przy sklepie i barze (ul. Raciborska 36)
Stanica (DW921) – przy restauracji. skrzyżowanie z ulicą Górniczą
Pilchowice (DW 921) – wjazd do miejscowości od strony DK 78 po stronie prawej, parking przydrożny
przy nieczynnej stołówce
Pilchowice (DW921) – ulica Gliwicka 52 przy sklepie spożywczym po stronie prawej w kierunku DK 78
Knurów ul. Rybnicka 31 – 33 (DW921) – wjazd do przepompowni KWP Knurów przy stacji trafo po
stronie prawej w kierunku centrum Knurowa
Knurów ul. Zwycięstwa (DW 924) – pobocze na przeciwko posesji 32 po stronie prawej w kierunku
centrum Knurowa
Knurów ul. Zwycięstwa (DW924) – pobocze przy posesji 37-39 po stronie prawej w kierunku centrum
Knurowa
Kuźnia Nieborowska (DW921) – wjazd w kierunku posesji Knurowska 21 (sklep z art. dla gołębi) po
prawej stronie w kierunku centrum DK78
Leboszowice ul. Smolnicka (S-2925) – przy zakładzie przewijania silników elektrycznych (posesja nr 26)

Sośnicowice (DW408) – przy zabudowaniach byłej GS, po stronie prawej w kierunku Sierakowic około
200m. przed granicą obszaru zabudowanego
Sierakowice (DW408) – wjazd do zakładu produkcyjnego „Jopek” po stronie prawej w kierunku
Sośnicowic
Sierakowice (DW408) – ul. Kozielska 21, przy sklepie „Robik” po stronie prawej w kierunku Sośnicowic
Sierakowice (DW408) – ul. Kozielska 64 parking przy barze „Smakosz” po stronie prawej w kierunku
Sośnicowic
Rachowice (S-2918) – ul. Wiejska przy przystanku autobusowym i Barze Leśnym
Bojszów (S-2918) – ul. Kościuszki przy ośrodku zdrowia po stronie prawej w kierunku Rudna
Bojszów (S-2918) – ul. Kościuszki przy barze Myśliwskim po stronie prawej w kierunku Rachowic
Bojszów (S-2918) – ul. Kościuszki 32. przy wjeździe do piekarni po stronie prawej w kierunku Rudna
Rudno (S-2918) – przy boisku sportowym po stronie prawej w kierunku Rudzińca
Rudno (S-2918) – przy „Restauracji u Karola” po stronie prawej w kierunku Rudzińca
Rudno (S-2918) – przy „Karczmie u Vona” po stronie prawej w kierunku Gliwic
Rudziniec (S-2918) – ul. Gliwicka przy szkole, po stronie prawej w kierunku Rudna
Rudziniec (S-2918) – ul. Gliwicka 32 przy Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej po stronie prawej w kierunku DK-40
Taciszów (S-2913) – ul. Gliwicka 12a, przy poradni zdrowia prawa strona w kierunku Byciny
Gliwice – Brzezinka (S-2991) – ul. Kozielska na wysokości ulicy Wałbrzyskiej – pętla autobusowa,
przystanek KZK GOP po stronie prawej w kierunku Kleszczowa
Gliwice ul. Kozielska – na wysokości skrzyżowania z ulicą Gaudiego długi pas wyłączenia po stronie
prawej w kierunku Kleszczowa
Gliwice ul. Kozielska – parking przy restauracji „Puszta” (przy skrzyżowaniu z ulicą Źródlaną) po stronie
prawej w kierunku centrum Gliwic
ul. Kozielska – parking przy ogórkach działkowych na wysokości jednostki wojskowej po stronie prawej
w kierunku centrum Gliwic
Gliwice, DK 44 – ul. Pszczyńska na wysokości salonu „FIAT” miejsca wyznaczone do ważenia pojazdów
zlokalizowane po obu stronach drogi (dla obu kierunków)
Przyszowice (DK-44) – parking przy restauracji „Kasztelan” po stronie prawej w kierunku centrum
Gliwic
Paniówki (DK-44) – parking przy sklepie , na przeciwko szkoły w kierunku Gliwic
Gliwice ul. Rolników – parking przy kościele
Gierałtowice ul. ks. Roboty - wysokość Urzędu Gminy
Gierałtowice ul. ks. Roboty 166 – parking przy „składzie materiałów budowlanych”
Czechowice (DW 901) – wysokość parkingu ośrodka wypoczynkowego
Gliwice ul. Rybnicka (DK-78) – wysokość stacji SHELL pomiar prędkości z kier. Rybnika, możliwość
ustawienia fotoradaru w 2 punktach – przy dojeździe do parkingów
działkowych
Wilcza (DK-78) – skrzyżowanie z drogą Knurów – Pilchowice)
Gliwice, ul. Tarnogórska 2 (DK-78) – brak możliwości ustawienia fotoradaru
Gliwice ul. Tarnogórska (DK78) – skrzyżowanie z ul. Rostka
Gliwice ul. Tarnogórska 233 (DK78) – przy barze RELAX, możliwość ustawienia fotoradaru

Droga 901 – pobocze przy stacji SHELL, możliwość ustawienia fotoradaru
Gliwice, ul. Toszecka (DK901) – od stacji SHELL do skrzyżowania z ul. Przyszowską
Pyskowice (DK94) – wysokość stacji ORLEN – w kierunku Toszka przez m. Paczynka
Pisarzowice (DK 94) – zatoka przed stacją paliw w m. Toszek , pomiar prędkości od strony Toszka
DK 88 – dawny zjazd z ul. Wojciecha
Gliwice, ul. Bojkowska – wjazd do firmy RADAN
IX. POWIAT JASTRZĘBIE ZDRÓJ
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Trasa nr 1: Al. Piłsudskiego, Al. Jana Pawła II, ul. Jagiełły, ul. Podhalańska, ul. Graniczna
Al. J. Pawła II – zatoka naprzeciwko szpitala
ul. Jagiełły – parking przy działkach „Słonecznik”
ul. Jagiełły – zatoka na przeciwko PSP
ul. Podhalańska – parking przy „Wodociągach”
ul. Podhalańska – wjazd na parking strzeżony
ul. Cicha – zatoka obok skupu złomu
ul. Północna – zatoka naprzeciwko myjni samochodowej
Trasa nr 2: Ul. Pszczyńska, ul.Wodzisławska
ul. Pszczyńska – pobocze przy pompowni przy skrzyżowaniu z ul. Orlą
ul. Pszczyńska – pobocze przed wiaduktem w Bziu po obu stronach
ul. Pszczyńska – pobocze za wiaduktem w Bziu po lewej stronie
ul. Pszczyńska – na wys. posesji nr 253
ul. Pszczyńska – na wys. posesji nr 208
ul. Pszczyńska – zatoka przy sklepie M & M
ul. Pszczyńska – zatoka obok sklepu „Plus”
Trasa 3: ul. Zdrojowa, 11 Listopada, ul. Cieszyńska
ul. Zdrojowa – parking przy filii UŚ
ul. 11 Listopada – parking przy US
ul. Cieszyńska – plac przy skrzyżowaniu z ul. Torową
ul. Cieszyńska – pobocze naprzeciwko sklepu „Euro”
ul. Cieszyńska – pobocze naprzeciwko posesji nr 169 na wzniesieniu
ul. Cieszyńska – parking na posesji nr 233 hurtownia piwa
Trasa nr 4 : ul. Rybnicka, ul. Gagarina, Powstańców Śl., Maja, Świerklańska
ul. Gagarina – pobocze na wys. posesji nr 29B
ul. Powstanców – parking przy kawiarni „Bartek II”
Ul. Powstańców- praking przy sklepie meblowym
ul. Powstańców- skrzyżowanie z ul. Bema
ul. 3 Maja – parking przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śl.
ul. Świerklańska – pobocze przy posesji nr 52
ul. Świerklańska – zatoka przy posesji nr 216

Trasa nr 5: ul. Armii Krajoiwej, ul. Ranoszka, ul. Komuny Paryskiej, ul. Wyzwolenia, Ul. Libowiec, ul.
Świerczewskiego
ul. Armii Krajowej – parking przy spółdzielni inwalidów
ul. Ranoszka – pętla autobusowa
ul. Świerczewskiego – pobocze skrzyżowania z ul. Gospodarska – Spółdzielcza
ul. Świerczewskiego – parking przy poczcie
ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa
ul. Wyzwolenia – zatoka posesji nr 115
Trasa nr 5: ul. Połomska, ul. Górnicza, Wyspiańskiego, ul. Boboczowiec, ul. Boża Góra Prawa
ul. PCK – parking przy garażach
ul. Górnicza – parking przy bazie „Transgór”
X. POWIAT JAWORZNO
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Trasa DK 79:
ul. Grunwaldzka – Osiedle Stałe, końcowa część zatoki parkingowej (przyległa do drugiej zatoki), nitka w
kierunku Katowic
ul. Grunwaldzka 262 – naprzeciwko domu o nr 262, nitka w kierunku Centrum
ul. Grunwaldzka – skrzyżowanie z ul. Zielona
ul. Katowicka 47 – rozszerzenie jezdni przy zjeździe na zatokę parkingową przy kompleksie handlowym
Łubowiec na wyskości sklepu „Partner – AGD” + foto
ul. Katowicka – przy autosalonie SUZUKI + foto
ul. Krakowska – pas jezdni przyległy do przystanku PKM obok stacji diagnostycznej
ul. Krakowska – wyjazd ze stadionu „VICTORII”
ul. Krakowska – Byczyna, koniec zatoki PKM w kierunku Centrum (w godzinach nocnych)
Dzielnica Podłęże:
ul. Piłsudzkiego 12 – zatoka parkingowa w rejonie restauracji „Nowina”
ul. Piłsudzkiego 60 – wjazd na parkingi
Dzielnica Jeleń:
ul. Wygoda 78 – zatoka parkingowa Centrum Medycznym „Jeleń”
ul. Sulińskiego – początek zatoki przy bloku 33
Dzielnica Byczyna:
ul. Gwardzistów 7 – rozszerzony fragment jedni
ul. Baranowskiego 104 – zatoka przy sklepie spożywczym
Dzielnica Jeziorki:
ul. Kasztanowa 30 – zatoka parkingowa przy świetlicy „Kasztanki”

Dzielnica Podwale:
ul. Podwale – rejon przejścia dla pieszych przy Liceum nr 1
Dzielnica Ciężkowice”
ul. Ciężkowicka – skrzyżowanie z ul. Turystyczną (zatoka postojowa)
ul. Ks. Mroczka 51 – przy remizie
Dzielnica Długoszyn:
ul. Dąbrowskiego 51a – zatoka parkingowa
ul. Chropaczówska – skrzyżowanie z ul. Upadowa (zatoka postojowa)
Dzielnica Śródmieście:
ul. Św. Wojciecha – droga dojazdowa do bloku nr 115
ul. Rynek – przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – naprzeciwko budynku nr 91
ul. Chopina 73 – pomiędzy przystankiem PKM a rondem
Dzielnica Niedzieliska:
ul. Szczakowska 35 – zatoka parkingowa
Inne:
ul. Bukowska – przy krawędzi jezdni na poboczu drogi, ok. 100 metrów za zjazdem w kierunku Pieczysk –
trasa w kierunku Olkusza i OWR Sosina (duże zagrożenie i natężenie ruchu w okresie letnim)
ul. Jaworznicka – skrzyżowanie z ul. Grota Roweckiego
ul. Martyniaków – obok zatoki PKM przy skrzyżowaniu z ul. Promienną
XI. POWIAT KATOWICE
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
ul. Mikołowska w budynku 131 (dwa kierunki ruchu)
ul. Brynowska w budynku 63 (dwa kierunki ruchu)
ul. Kościuszki - Kłodnicka (kierunek Mikołów)
ul. Kościuszki - Hurtownia "SEWERA" (kierunek Katowice)
ul. Kościuszki - salon BMW (kierunek Mikołów)
ul. Kościuszki - Gościniec Śląski (kierunek Katowice)
ul. Kościuszki - Sobocińskiego (kierunek Katowice)
ul. Sobańskiego (kierunek Katowice)
ul. Kościuszki - waga najazdowa (kierunek Katowice)
ul. Kościuszki - przy pętli tramwajowej (kierunek Katowice)
ul. Pszczyńska - Górniczego Stanu (kierunek Tychy)
ul. Pszczyńska -na wys. Banku „Getin”
ul. Bielska - na wys. "Żwirowni" przejście dla pieszych (dwa kierunki ruchu)

ul. Bielska - stacja "LOTOS" (kierunek Katowice)
ul. Bielska – Górniczego Stanu
ul. Strzelców Bytomskich - na wys. Ogródków działkowych (dwa kierunki ruchu)
ul. Bagienna – ul. Krakowska (kierunek Mysłowice)
ul. Mikołowska - wys. AWF (kierunek centrum Katowic)
ul. Boya Żeleńskiego - wys. Parkingu KWK Murcki (dwa kierunki ruchu)
ul. Braci Reńców - wys. "Auchan" (kierunek Chorzów)
ul. Bocheńskiego - wiadukt kolejowy (kierunek A4)
Wyjazd z A4 - DK 86 (kierunek Sosnowiec)
ul. Armii Krajowej - rejon cmentarza (dwa kierunki ruchu)
ul. Kościuszki - na wys. Parku Kościuszki (kierunek centrum Katowic)
ul. Roździeńskiego - na wys. "IKEA" (kierunek centrum Katowic)
ul. Roździeńskiego - "CASTORAMA" (kierunek Sosnowiec)
ul. Chorzowska - wys. Osiedla Tysiąclecia (kukurydze - kierunek Katowice)
ul. Chorzowska - wys. Osiedla Tysiąclecia (Żyrafa - kierunek Chorzów)
XII. POWIAT KŁOBUCKI
Trasa DK 43:
Gruszewnia ul. Kłobucka w obrębie sklepu spożywczego 54km
Libidza ul. Częstochowska – rejon szkoły 51,1km
Kłobuck ul. Częstochowska – restauracja Nowa
Kłobuck ul. Wieluńska – na wysokości dworca PKS
Waleńczów ul. Częstochowska – sklep zaopatrzenia rolniczego
Waleńczów ul. Częstochowska – na wysokości poczty
Krzepice ul. Kuźniczka
Zajączki Drugie 25km
Szarki
Trasa DK 42:
Kleśniska ul. Jaworska 75,5
Parzymiechy ul. Częstochowska 78,4 km
Trasa DW 494:
Przystajń ul. Powstańców Śląskich – w obrębie posesji 95
Przystajń ul. Częstochowska – w obrębie posesji 92-98
Panki ul. 1000 lecia – na wysokości stacji paliw
Wręczyca Wielka ul. Częstochowska – w obrębie stacji paliw
Wręczyca Wielka ul. 3-go Maja – na wysokości posesji 58
Kalej – w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową S 2048
Nowa Szarlejka – w obrębie posesji nr 146
Trasa DW 491

Biała ul. Częstochowska – obręb sklepu rolniczego KOLIBA
Biała ul. Częstochowska – 100 metrów za ostatnim przystankiem w kierunku m. Kamyka
Kamyk ul. Szkolna – na wysokości cmentarza
Miedźno ul. Częstochowska – w obrębie stacji paliw
Miedźno ul. Częstochowska – w rejonie skrzyżowania z drogą do Izbisk i Władysławowa
Zawady ul. Częstochowska – na wysokości pawilonów handlowych
Smolarze – 5,3km
Drogi powiatowe
S 2004 - Krzepice ul. Dąbrowskiego
S 2070 – Starokrzepice ul. Oleska
S 2071 – Starokrzepice ul. Krzepicka
S 2065 – Czarna Wieś ul. Słoneczna
S 2028 – Miedźno ul. Wyzwolenia
S 2009 – Albertów – okolice Firmy JAMAR
S 2009 – Lindów – okolice sklepu LEWIATAN
S 2066 – Popów – parking przy sklepie
S 2036 – Konieczki – okolice szkoły
S 1025 – Borowianka – okolice tartaku
S 2068 – Biała ul. Jasnogórska
S 2034 – Kłobuck ul. Szkolna
S 2034 – Kamyk ul. Reymonta
S 2065 – Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza
XII. POWIAT LUBLINIECKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Trasa DK 11:
obwodnica Lublińca – 541.5 km
Sieraków – zatoka przy sklepie Anatol
Ciasna – zatoka przy gospodarstwie rybnym
Ciasna – zatoka PKS
Glinica – zatoka PKS
Trasa DK 46:
Lisowice – zatoka przy sklepie
Lisowice – przy przystanku PKS
Herby – przy Urzędzie Gminy
Lubliniec ul. Częstochowska – zatoka PKS
Lubliniec ul. Lisowicka, przy stacji benzynowej Orlen
Jawornica – zatoka PKS
Pawonków - zatoki PKS

Gwoździany – zatoka PKS (ul. Lubliniecka12)
Trasa DW 906:
Lubliniec ul. Powstańców Śl. – parking przy restauracji „Belamy”
Sadów na wysokości szkoły podstawowej
Strzebiń ul. Lubliniecka – przy kościele
Wierzbie – zatoki PKS
Koszęcin ul. Lubliniecka na wysokości posesji nr 32
Trasa DW 907:
Koszęcin ul. Sobieskiego przy kościele
Trasa DW 908:
Lupsza ul. Lompy zatoki PKS
Trasa DW 789:
Dyrdy przy sklepie spożywczym
Woźniki przy ośrodku zdrowia
Drogi powiatowe, gminne
Lubliniec ul. Stalmacha w rejonie skrzyżowania z ul. Szeroką
Lubliniec ul. Oleska zatoka PKS przy kościele
Lubliniec ul. Skłodowskiej (Wymyślacz) zatoka PKS
Kośmidry ul. Lubliniecka w rejonie ul. Stawowej
Kośmidry ul. Lubliniecka zatoka PKS przy szkole
Kochcice ul. Kochanowicka w rejonie ul. Rolnej (dojazd do cmentarza)
XIV. POWIAT MIKOŁOWSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Trasa DK 81:
-w kierunku Katowickiej
przed wjazdem do posesji nr 58 w Mikołowie (10km 6km)
za skrzyżowaniem z ul. Plebiscytową w Mikołowie na wys. piekarni
wjazd naprzeciw ul. Leśnej w Łaziskach Górnych
-w kierunku Wisły
na wysokości salonu Opel Mucha w Mikołowie
przed skrzyżowaniem z ul. Cieszyńską w Łaziskach Górnych
Trasa DK 44:
na parkingu przy kościele przed skrzyżowaniem z ul. Malinową w Mikołowie

obok sklepu z auto częściami w rejonie ul. Równoległej
na wysokości posesji nr 222 w Mikołowie
Trasa DK 928:
dojazd do ogródków działkowych „Magnolia” w Mikołowie
parking przed posesją nr 357 w Gostyni
Trasa DK 925:
wjazd przy hucie szkła (ul. Gliwicka) w Orzeszu
na wysokości posesji nr 168 (ul. Rybnicka) w Orzeszu
na wysokości posesji nr 23 (ul. Spyra) w Mikołowie – Bujakowie
Trasa DW 926:
na wysokości posesji nr 237 przy ul. Mikołowskiej w Orzeszu
Gostyń
na wysokości kościoła przy ul. Rybnickiej
Ornontowice
wjazd na wysokości posesji nr 6 przy ul. Dworcowej
na wysokości posesji nr 137 przy ul. Zwycięstwa
na wysokości posesji nr 92 przy ul. Orzeskiej
Orzesze
na wysokości posesji nr 124 przy ul. Żorskiej
na wysokości posesji nr 15 przy ul. Żorskiej
Mikołów
na wysokości posesji nr 62 przy ul. Rybnickiej
XV. POWIAT MYSŁOWICE
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
ul. Obrzeżna Północna – wysokość giełdy samochodowej - kierunek Sosnowiec
ul. Obrzeżna Północna – wysokość stacji diagnostycznej – kierunek Katowice
ul. Obrzeżna Zachodnia – wysokość Leśniczówki – kierunek A-4
ul. Obrzeżna Zachodnia – wysokość ul. Huta Rozalii – kierunek centrum Mysłowic
ul. Obrzeżna Zachodnia – przy zjeździe z A-4 – kierunek centrum Mysłowic
ul. Kosztowska – wysokość Szkoły Podstawowej – oba kierunki
ul. Kosztowska 108 – oba kierunki
ul. G.Ziętka – wysokość firmy „Weesmann” – oba kierunki
ul. PCK – wysokość restauracji Krasowia – oba kierunki
ul. Dzierżonia 3 – kierunek Tychy
ul. 3 maja – wysokość posesji 51 – kierunek centrum Mysłowic
ul. Mikołowska ( powierzchnia wyłączona z ruchu) – oba kierunki

XVI. POWIAT MYSZKOWSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
TRASA DK-1:
W Zabijak - kierunek Katowice – km. 508,705 zatoka przystanku PKS
W Winowno – kierunek Częstochowa – km. 508,002 zatoka przystanku autobusowego

- Rzeniszów km. 504.151 rejon skrzyżowanie z ul. Strażacką – kierunek Częstochowa
W Koziegłowy – km. 502,163 – kierunek Częstochowa - skrzyżowanie z ul. Warszawską (Czarny punkt)-

- Koziegłowy – km. 501,726 – kierunek Katowice – zjazd do stacji paliw „ALF”
W Koziegłowy – km. 500,600 – kierunek Częstochowa - skrzyżowanie z DW 789
W Koziegłowy – km. 497,980 – kierunek Częstochowa – zjazd do stacji paliw „JET”
W Siedlec Duży – km. 496,877 – kierunek Częstochowa - zatoka PKS
W Siedlec Duży – km. 496,665 – kierunek Katowice - nieczynna zatoka PKS
W Siedlec Duży – km. 496,980 – kierunek Katowice - zatoka PKS

DROGA nr W 789:
W Gniazdów ul. Woźnicka rejon placu parkingowego
W Koziegłowy ul. Woźnicka nr 131 – zatoka autobusowa

- Koziegłówki Ordon ul. Myszkowska /rejon bazy transportowej
W Lgota Górna /rejon szkoły podstawowej
W Lgota Nadwarcie ul. Żarecka nr 47
W Żarki – parking skrzyż. ulic Koziegłowska/ Myszkowska
W Żarki – ul. Niegowska nr 34
W Niegowa ul. Sobieskiego nr 80
W Tomiszowice- rejon posesji nr 5
W Tomiszowice- rejon posesji nr 18

DROGA nr W 791:
W Myszków ul. Krasickiego rejon zajezdni PKS
W Myszków ul. Wolności od nr 24 do posesji nr 43
W Myszków ul. Wolności – parking Lesniczanka
W Postęp ul. Myszkowska parking przy wytwórni wód mineralnych Jurajska
W Żarki Letnisko ul. Porajska nr 23
W Masłońskie ul. Żarecka nr 7
W Poraj ul. Armii Krajowej – posesja nr 61

DROGA nr W 792:
- Jaworznik ul. Kielecka nr 54
W Jaworznik ul. Kielecka nr 34
W Kotowice ul. Żarecka nr 12

DROGA nr W 793:
W Myszków ul. Pułaskiego parking przy Zespole Szkół nr 2
W Myszków ul. Kościuszki- przy Markecie Budowlanym Format
W Myszków ul. Kościuszki przy hurtowni Intra
W Żarki ul. Myszkowska – przy Stacji Kontroli Pojazdów „Dublet”
W Żarki ul. Myszkowska 41 (Auto-złom)
W Żarki ul. Myszkowska – parking przy Zespole Szkół
W Żarki ul. Moniuszki przystanek PKS
W Zawada – pomiędzy dwoma niebezpiecznymi zakrętami w rejonie Szkoły Podstawowej
W Zawada – przystanek PKS – centrum

XVII. POWIAT PIEKARY ŚLĄSKIE
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
DK 94 - 329,6 kilometr, po prawej stronie na kierunku Kraków - Wrocław
ulica Bytomska w rejonie osiedla "Wyspa"
ulica Bytomska, w rejonie skrzyżowania z ulicą Darwina
ulica Bytomska na jednokierunkowym odcinku od strony zjazdu z ul. Obwodowej w kierunku centrum
miasta
ulica Bytomska 43, na wysokości OH "Kaufland"
ulica Bytomska - parking przy wejściu na kalwarię
ulica Podmiejska, w rejonie skrzyżowania z ulicą Zakładową
ulica Obwodowa (DW 911 ) w odległości 200 metrów od skrzyżowania z łącznikiem ulicy Bytomskiej w
kierunku Tarnowskich Gór
ulica Oświęcimska, w rejonie posesji nr 62
ulica Bednorza, w rejonie skrzyżowania z ulicą Nałkowskiej
ulica Papieża Jana Pawła II, w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiosenną
ulica Papieża Jana Pawła II, w rejonie skrzyżowania z ulicą Fiołków (parking przy kościele)
ulica Józefska przy cmentarzu, w rejonie skrzyżowania z ulicą Papieża Jana Pawła II
ulica Gen. Ziętka w rejonie zakładu "Technoszczot"
ulica Gen. Ziętka, na wysokości posesji nr 62
ulica Tarnogórska, w rejonie budynku poczty
ulica Pod Lipami 13
ulica Solidarności, ok. 50 metrów od skrzyżowania typu rondo w kierunku Bytomia
ulica Czołgistów, w rejonie skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego
ulica Skłodowskiej-Curie w rejonie posesji nr 81
ulica ulica Brzechwy, w rejonie wjazdu na punkt załadunku węgla
ulica Szpitalna, w rejonie skrzyżowania z ulicą Okrzei
ulica Brzechwy, w rejonie bramy wjazdowej do zakładu "BTJ"
XVIII. POWIAT PSZCZYŃSKI

PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
PSZCZYNA
DK-1 w rejonie Stacji Paliw "BORIM". jezdnia w kierunku na Bielsko Biała.
DK-l w rejonie Stacji Paliw "ORLEN" - jezdnia w kierunku na Katowice.- foto
DK-1 w rejonie Składu Materiałowego „INTER-TEAM - jezdnia w kierunku Bielska Biała.
DW-931 (u1. Bieruńska) w rejonie BAR CAFE "ARA".
DW-935 (ul. Żorska) na wysokości Pola Golfowego.
DW-933 (ul. Wodzisławska) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Słowiczą i ul. Kruczą.
DW-939 (ul. Cieszyńska) na wysokości PIK.
DW-933 (ul. Bielska) na wysokości Kościoła.
DW-933 (ul. Bielska) na wysokości Zakładu Produkcyjnego "ELWO".
DW-933 (ul. Bielska) na wysokości Rejonu Dróg Krajowych.
ul. Skłodowskiej - zatoka parkingowa w rejonie Kościoła
ul. Dobrawy na Oś. Piastów - zatoka parkingowa.
ul..Chopina - zatoka parkingowa w rejonie „LUDWIKÓWKI”
GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
DK-1 w rejonie skrzyżowania z ul. Główną w zatoce nieczynnego przystanku autobusowego – jezdnia w
kierunku na Bielsko-Biała.
DK-1 w rejonie skrzyżowania z ul. Brzozową w zatoce nieczynnego przystanku autobusowego – jezdnia w
kierunku na Katowice.
DK-l w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową w zatoce nieczynnego przystanku autobusowego - jezdnia w
kierunku na Bielsko Biała.
DK-l w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową w zatoce nieczynnego przystanku autobusowego – jezdnia w
kierunku na Katowice
ul. Zdrojowa - zatoka parkingowa w rejonie GPW i K.
ul. Główna - zatoka parkingowa w rejonie Kościoła. _
KOBIÓR
DK-l w rejonie Stacji Paliw „BP” - jezdnia w kierunku na Bielsko-Biała.
DW-928 (ul. Centralna)w rejonie sklepu "GROSZEK"'.
DW-928 (ul. Centralna)w rejonie skrzyżowania z ul. Żołędziową.
ul. Kobiórska na wysokości przystanku autobusowego.
PAWŁOWICE
DK-81 w rejonie Stacji Paliw „UNIWAR” - jezdnia w kierunku na Wisłę.
DK-81 w zatoce drogowej na 42km/300hm, ok. 300m przed skrzyżowaniem z ul. Pszczyńską – jezdnia w
kierunku na Katowice.
DK-81 w zatoce zjazdowej do Bar ,.NAD STAWEM - jezdnia w kierunku na Wisłę.
Ul. Zjednoczenia w rejonie sklepu "INSTALATOR"
WARSZOWICE

DK-81 w rejonie skrzyżowania z ul. Pszczyńską na wysokości Cmentarza - jezdnia w kierunku na
Katowice.
DK-81 w rejonie skrzyżowania z ul. Krótką - jezdnia w kierunku na Wisłę.
DK-81 w rejonie skrzyżowania z ul. Gajową -jezdnia w kierunku na Katowice.
GOLASOWICE
DW-939 ( ul. Kraszewskiego) w rejonie skrzyżowania z ul. Zawadzkiego.
PIASEK
ul. Katowicka w zatoce drogowej na wysokości posesji nr 100.
ĆWIKLICE
DW-9 (ul. Męczenników Oświęcimskich) w rejonie przystanku autobusowego.
MIEDŹNA
DW-933 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej na wysokości Składu Budowlanego.
ul. Wiejska w zatoce parkingowej na wysokości Kościoła.
GÓRA
DW-933 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej na wysokości Zakładu Kamieniarskiego.
ul. Topolowa w zatoce parkingowej na wysokości Kościoła.
WOLA
ul. Pszczyńska w zatoce parkingowej przy Barze ,.BIANCO”
ul. Pszczyńskaw zatoce parkingowej przy sklepie .,MALIBU".
JANKOWICE
DW-931 (ul. Żubrów) w zatoce drogowej przy Zajeździe "KORONA".
DW-931 (ul. Żubrów) w zatoce drogowej przy Klubie "GRANT'.
PORĘBA
DW-933 (ul. Wodzisławska) w zatoce parkingowej przy Kościele.
DW-933 (ul. Wodzisławska) w zatoce drogowej na wysokości Magazynów Jaj.
STUDZIONKA
DW-933 (ul. Wodzisławska) w zatoce przy Zajeździe "PRZY STUDNI”.
DW-933 (ul. Wodzisławska) w zatoce drogowej przy Szkółce Krzewów Ozdobnych.
RADOSTOWICE
DW-935 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej przy posesji nr 210.
KOBIELICE

DW-935 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej przy Kościele.
SUSZEC
DW-935 (ul. Pszczyńska) w zatoce parkingowej przy sklepie "BOBI - SAM”.
RUDZICZKA
DW-935 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej na wysokości OSP-Rudziczka.
WISŁA WIELKA
DW-939 (ul. Cieszyńska) w zatoce drogowej przy Urzędzie Pocztowym
XIX. POWIAT RACIBORSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Teren gminy Racibórz – miejscowość Racibórz
ul. Reymonta – rejon kładki na Odrze, obręb skrzyżowania z ul. Towarzystwa Gimnazjalnego „Sokół” ul. Kozielska DK 45 – rozwidlenie dróg, kontrola w obu kierunkach
ul. Kozielska na wys. Z ul. Śląską
ul. Głubczycka na wys. Cmentarza
rejon skrzyż. DW 416 i DW 417 / gr. Miasta Racibórz
rejon skrzyż. ul. Opawskiej / DW 917/ z ul. Folwarczną
ul. Opawska na wys. Ogródków działkowych „Tulipan”
ul. Opawska na wys. Opel Fijałkowski
ul. Opawska na wys. Restauracji „Włoska”
ul. Opawska na wys. Skrzyż z ul. Lwowską
ul. Kolejowa – na wys. Wjazdu do byłej stacji CPN/na przeciwko parkingu dla poj. ciężarowych
ul. Nowomiejska wjazd do PKP/ na wys. Skrzyż. Z ul. Batorego
ul. Rybnicka /DW 935/ na wys. Stacji kontroli pojazdów „Madag”
ul. Rybnicka – rejon skrzyz z ul. Markowicką i Drzewieckiego
ul. Drzewieckiego, połowa odległości pomiędzy dzielnicą Obora i Markowiec/ za lasem zakręt w prawo
około 90 stopni przy znaku ogr. Prędkość do 40 km/h
ul. Drzewieckiego na końcu prostej za Oborą – ostry skret w prawo przy barierkach energochłonnych
ul. Rybnicka/DW 935/ za stacja paliw Orlen
Brzezie – dojazd do zwirowni – rejon przystanku autobusowego
Brzezie - wys. Ogródków działkowych 1 Maja
ul. Gliwicka /'DW 919/ - wys. Wjazdu do zakładu rolniczego „Smotrycki”
ul. Gliwicka za mostem na kanale Ulga
ul. Rudzka – na wys. Domu Starców
ul. Rudzka na wys. Cmentarza
ul. Bosacka na wys. KPP Racibórz
ul. Mariańska na wys. Ofistal
ul. Starowiejska /DK 45 na wys. posesji nr 102

ul. Starowiejska na wys. posesji njr 18
ul. Ocieka na wys. Cmentarza
ul. Ocieka na wys. Skrzyż. z ul. Leśmiana
ul. Hulczyńska DK45 wys. Posesji nr 14 – sklep spożywczy
ul. Hulczyńska DK45 Plac Zakopiański (skrzyż. ul. Bojanowska – Wschodnia)
ul. Bogumińska DK45 – wys. Posesji nr 46
ul. Bogumiińska DK45 – na przeciwko posesji nr 25
Teren Gminy Rudnik:
DK 45 – rejon skrzyż. Z drogą do Rudnika/ ul. Mickiewicza
DK 45 – zatoka, rejon drogi prowadzącej do Rudnika
DK 45 – parking w miejscowości Szonowiec
DK 45 na wys. Chempest S.A.
DK 45 – zatoczka granica m. Racibórz
Teren Gminy Pietrowice Wielkie:
ul. 1-go Maja na wys. Posesji nr 111 /zatoczka z budką telefoniczną
Samborowie ul. Opawska na wys. Posesji nr 8/ na przeciwko sklepu spożywczego
Maków ul. Raciborska – na wys. Osesji nr 73
Maków ul. Raciborska – na wys. Posesji nr 46
Pawłów ul. Powstańców Śląskich na wys. Posesji nr 61
Pawłów ul. Powstańców Śląskich na wys. Posesj nr 2
Teren Gminy Krzanowice:
Pietraszyn – wys. Wjazdu do stacji paliw
trasa Wojnowice – Krzanowice na wys. PGR
Borucie ul. Krzanowicka – wys. Posesji nr 10
Bojanó ul. Borucka – wys. Posesji nr 3 (Straż Pożarna)
Teren Gminy Kornowac:
Rzuchów ul. Rybnicka / DW 935/ - parking przy restauracji „Łapacz”
Pogrzebień ul. Brzeska – Pętla autobusowa
Teren Gminy Nędza:
DW-919 – skrzyż z ul. Rudzką
DW-919 Babice ul. Rudzka na wys. Posesji nr 2
DW 191 Babice na wys. Skrzyz z ul. Piaskową
DW 919 Nędza ul. Gliwicka rejon skrzyż. z ul. Rzeczna – Łąkowa
Teren Gminy Kuźnia Raciborska:
Jankowice DW 919 – wys. Baru, sklepu spożywczego
DW 919 – trasa Jankowice – Rudy wjazd do lasu
DW 919 Rudy ul. Kolonia Ocnerowska – wys. Hurtowni elektrycznej

DW 919 rejon wiaduktu za Rudami
DW 919 Rudy – rejon skrzyż. Z ul. Przerycie
DW 919 Rudy – parking na przeciwko szkoły
DW 919 Rudy ul. Raciborska na wys. Posesji nr 27
DW 425 Rudy ul. Kozielska na wys. Posesji nr 28
DW 425 Ruda Kozielska ul. Raciborska na wys. Baru „Jodła”
DW 425 trasa Ruda Kozielska – Kuźnia Raciborska około 500m przed tablicą miejscowości Kuźnia
Raciborska
DW 425 Kuźnia Raciborska – na przeciwko Straży Pożarnej/wjazd na Dworzec PKS
DW 425 Kuźnia Raciborska –wys. Stadionu na przeciwko ul. Tartacznej
DW-421 – na wys. Posesji nr 20 /przedszkole?
DW 421 Turze – parking przed sklepem spożywczo-przemysłowym na przeciw posesji nr 59
DW915 Zawada Książęca na wys. Straży Pożarnej
Teren Gminy Krzyżanwice:
DK 45 Bieńkowice ul. Raciborska – wys. Przystanku autobusowego na przeciwko posesji nr 9
DK 45 Tworków – wys. Skrzyż. Z ul. Drzymały (posesji nr1)
DK 45 Tworków – wys. Warsztatu sam. „Kroczek”
DK 45 Krzyżanowice – wys. Stacji paliw – na przeciwko posesji nr 44
DK 45 Krzyżanowice na przeciwko skrzyz z ul. Główną
DK 45 – odcinek drogi pomiędzy Krzyżanowicami a Roszkowem w rejonie mostku około 300 metrów
przed tablicą m. Roszków
DK 45 Roszków – wys. Wjazdu na teren Żwirowni (na przeciwko posesji nr 52)
DK 45 Zabełków – wys. Kościoła na przeciwko nr 6
DK 78 – parking przy zajeździe
XX. POWIAT RUDA ŚLĄSKA
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Ruda Śląska:
ul. 1 Maja nr posesji: 254, 2, 145, 318B, 389
ul. Nowary nr 31
ul. Chorzowska nr 60
ul. Chorzowska rejon cmentarza
ul. Górnośląska nr 41
ul. P. Skargi nr 67
ul. Kochłowicka nr 13
ul. Wyzwolenia nr 189
ul. Piłsudskiego nr 81
ul. Piłsudskiego nr 227
ul. Radoszowska nr 66
ul. Radoszowska nr 121

ul. Kopalniana 2
ul. Kopalniana 10
ul. Korfantego 21
ul. Odrodzenia rejon targowiska
ul. Obrońców Westerplatte nr 32
ul. Obrońców Westerplatte nr 36
ul. Niedurnego nr 83
ul. Asfaltowa rejon stacji paliw
ul. Goduli 33
ul. Joanny nr 13
ul. Joanny nr 21
ul. Hlonda 50
ul. Orzegowska 54
ul. Sobieskiego 5
ul. Sobieskiego 58
ul. Gierałtowskiego 3
ul. Szczęść Boże nr 12, 18, 26
ul. Wolnosci 27
ul. Magazynowa 12 – 14
ul. Zabrzańska nr 17
ul. Zabrzańska przy byłej fabryce domów
ul. Kokota 197
ul. Kokota 229
ul. Na piaski 51
ul. Ks. Niedzieli 61, 97
ul. Czarnoleśna rejon stadionu
ul. Halembska rejon KWK Bielszowice
ul. Jankowskiego 8a
ul. 1-go Maja 225
ul. Obrońców Westerplatte nr 7
ul. Kłodnicka nr 58
XXI. POWIAT RYBNICKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
I Droga wojewódzka 935
Rybnik ul. Raciborska w rejonie salonu samochodowego Mitsubishi
Rybnik ul. Prosta przed skrzyżowaniem z ul. Boguszowicką
Rybnik ul. Żorska za skrzyżowaniem z ul. Sygnały jadąc w kierunku Żor
Rybnik ul. Żorska - parking lotniska Aeroklubu ROW Rybnik
II Droga wojewódzka 920
Rybnik ul. Rudzka obok posesji nr 224 przed zalewem rybnickim

III Droga wojewódzka 925
Rybnik ul. Mikołowska przed skrzyżowaniem z ulicą Wielopolską jadąc w kierunku centrum
Przegędza ul. Mikołowska obok posesji nr 11
Bełk ul. Główna obok posesji nr 103
IV Droga wojewódzka 929
Jankowice ul. Świeklańska obok baru Gwarek
V Droga wojewódzka 932
Świerklany ul. Kościelna - wjazd do kościoła
Drogi powiatowe
Rybnik ul. Zebrzydowicka obok ZRB
Rybnik ul. Robotnicza obok MOSiR
Czerwionka- Leszczyny ul. Armii Krajowej obok Zakładów Drobiarskich
Lyski ul. Rybnicka 200m za przejazdem kolejowym
Gaszowice ul. Rydułtowska obok remizy OSP
Jejkowice ul. Sumińska przed granicą Gminy z Gaszowicami
XXII. POWIAT SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Miasto Siemianowice Śl.:
−

ul. Mysłowicka nr 32B – droga powiatowa S 9610, kierunek centrum miasta od strony Katowic Dąbrówka Mała

−

ul. Zwycięstwa – droga powiatowa S 9613 na wysokości nieczynnego wjazdu na wysypisko śmieci
LANDECO kierunek do drogi krajowej nr 94

−

ul. Zwycięstwa droga powiatowa S 9613 przed zjazdem do Stacji Paliw BP

−

ul. Krupanka – na wysokości skrzyżowania z ulicą Spacerową – droga krajowa DK 94 kierunek
Będzin – Kraków

−

ul. Wrocławska – droga krajowa DK 94 kierunek Piekary Śląskie - Wrocław

−

ul. Tarnogórska nr 3 – droga powiatowa S 9604 kierunek DK 94 do centrum Siemianowic Śl. Michałkowice

−

ul. Kościelna 28 (Poczta) droga powiatowa S 9604 kierunek centrum Siemianowic Śl. –
Michałkowice oraz kierunek DK 94

−

ul. Oświęcimska – wjazd do „Kołtomontażu”- kierunek centrum i DK 94

−

ul. Bytkowska 5-7 droga powiatowa kierunek Centrum oraz Michałkowice

−

ul. Michałkowicka na wysokości WOMAK droga powiatowa S 9617 kierunek centrum miasta

−

Michałkowice – Cmentarz droga powiatowa S 9617 kierunek Michałkowice

−

ul. Bańkowska na wysokości kościoła pod wezwaniem św. Jana Sarkandra oraz Bańgów

ul. Parkowa nr 10 – droga powiatowa S9628 kierunek centrum ogrodnicze
XXIII. POWIAT SOSNOWIEC

PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
-

DK 1 – jezdnia w kierunku Bielska-Białej w rejonie stacji paliw „Shell”

W DK 94 Sosnowiec –kierunek na Dąbrowę Górniczą - w rejonie ul. Frankiewicza
W DK 94 Sosnowiec –kierunek na Katowice - w rejonie ul. Frankiewicza
W DK 94 Sosnowiec –kierunek na Dąbrowę Górniczą – przy drodze wyjazdowej na ul. 3-go Maja
W DK 94 Sosnowiec –kierunek na Katowice - w rejonie stacji paliw „Shell”

-

DK 86 Sosnowiec – jezdnia na kierunek Katowice - w rejonie węzła drogowego z DK 94

W DK 79 – prosty odcinek drogi jednojezdniowej pomiędzy centrum handlowym Fashion House a

granicą administracyjną z miastem Jaworzno
W ul. Piłsudskiego – jezdnia w kierunku DK 86 za skrzyż. Z ul. Grabową
W ul. 3-go Maja – jezdnia w kierunku DK 94 – na wysokości basenu MOSiR
W ul. 3-go Maja – jezdnia w kierunku Centrum w rejonie skrzyż. Z ul. Zamkową
W ul. Braci Mieroszewskich jezdnia w kierunku Dąbrowy Górniczej w rejonie skrzyż. Z ul. Dmowskiego
W ul. Braci Mieroszewskich jezdnia w kierunku ulicy 11-go Listopada w rejonie skrzyż. Z ul.

Modrzewiową
W ul. 11-go Listopada - jezdnia w kierunku ulicy Wojska Polskiego w rejonie skrzyż. Z ul.

Makuszynskiego
XXIV. POWAT ŚWIĘTOCHŁOWICE
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Miasto Świętochłowice:
ul. Bytomska na wysokości wjazdu na os. Brzeziny
ul. Bytomska parking przy cmentarzu komunalnym
Drogowa Trasa Średnicowa – powierzchnia wyłączona od zjazdu do Rudy Śląskiej – Chebzia
ul. Polna parking przy skrzyż. z ul. Wodną
ul. Chorzowska przy skrzyż. z ul. Bukowego
ul. Chorzowska na wysokości Placu Słowiańskiego
ul. Śląska na wysokości posesji nr 44
ul. Komandra na wysokości ogródków działkowych
ul. Bukowa
ul. Wojska Polskiego – parking ZUT ZGODA
XXV. POWAT TARNOGÓRSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Trasa DK 11, Tarnowskie Góry ul. Zagórska 74 brama firmy "ZAMET"
Trasa DK 11, Tarnowskie Góry ul. Zagórska 42,
Trasa DK 78, Tarnowskie Góry ul Gliwicka Zakłady Mięsne "Wojtacha"
Trasa DK 78. Tąpkowice ul. Zwycięstwa 70
Trasa DW 908 , Miasteczko Śl. ul. Rynek
Trasa DK 78, Celiny ul. Męczenników Oświęcimia 11

Trasa DK 94, Boniowice ul Bytomska
Trasa DK 94, Wieszowa ul. Bytomska - Zakłady Mięsne "Wojtacha"
Trasa DK 78, Czekanów ul Gliwicka 10.

XXVI. POWIAT TYSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
DK-1 kierunek Pszczyna - przed zjazdem na ul. Beskidzką
DK-1 kierunek Pszczyna – za zjazdem S-1
DK-44 kierunek Oświęcim - za zwężeniem, przed granicą z KPP Mikołów
DK-44 kierunek Oświęcim – pobocze w rejonie wiaduktu z DK-1 (bliżej Bierunia)
DK-44 kierunek Mikołów – pobocze w rejonie pargingu cmentarza komunalnego
DK-44 kierunek Mikołów – pobocze w rejonie skrzyżowania z ul. Wierzbową
al. Bielska kierunek Pszczyna – za wiaduktem kolejowym
al. Bielska kierunek Pszczyna – w rejonie parkingu przy barze “U Jacka”
al. Bielska kierunek Katowice – pobocze przy rozwidleniu al. Bielskiej
al. Niepodległości kierunek do DK-1 – w rejonie skrzyżowania z ul. Darwina
al. Niepodległości kierunek do al. Bielskiej – w rejonie Banku PKO
al. Piłsudskiego kierunek do DK-1 – przed przystankiem autobusowym przy D.H.”Kaufland”
al. Piłsudskiego do DK-1 – przed wiaduktem z DK-1
al. Piłsudskiego kierunek do al. Bielskiej – przed wiaduktem z DK-1
ul. Sikorskiego kierunek do DK-1 – zatoka przed rondem z al. Armii Krajowej
ul. Sikorskiego kierunek do DK-1 – w rejonie parkingu przy OW “Paprocany”
ul. Sikorskiego kierunek do al. Bielskiej – przed skrzyżowanie z al. Bielską
ul. Katowicka kierunek Pszczyna – zatoka parkingowa przy barze “Śląskim”
ul. Katowicka kierunek Katowice – zatoka za Szkołą Podstawową nr 6
ul. Katowicka kierunek Katowice – zatoka parkingowa przy Zakładach Papierniczych
BIERUŃ
ul. Warszawska kierunek Oświęcim – przed mostem na Wiśle
ul. Warszaska kierunek Tychy – Zakład Produkcji Papy
ul. Krakowska kierunek Oświęcim – rejon młyna
BOJSZOWY
ul. Ruchu Oporu kierunek Miedźna – rejon remizy OSP
CHEŁM ŚLĄSKI
ul. Chełmska kierunek Bieruń – rejon zatoki parkingowej przy Restauracji “Ostoja”
ul. Chełmska kierunek Mysłowice – rejon zatoki parkingowej przy Restauracji “Ostoja”
ul. Chełmska kierunek Mysłowice – rejon skrzyżowania z ul. Kurpińskiego
ul. Górnośląska kierunek Bieruń – rejon tzw. “Starej Stacji Benzynowej”
IMIELIN
ul. Imielińska kierunek Chełm Śl. - rejon centrum “Rynek”
ul. Imielińska kierunek Mysłowice – rejon Stacji Diagnostycznej

ul. Imielińska kierunek Mysłowice – rejon centrum “Rynek”
ul. Imielińska kierunek Mysłowice – przed wiaduktem
LĘDZINY
ul. Lędzińska kierunek Mysłowice – rejon skrzyżowania z ul. Pokoju
ul. Lędzińska kierunek Mysłowice – rejon zatoki parkingowej sklepu przy wyjeździe z ośrodka sportu
ul. Hołdunowska kierunek Mysłowice – rejon Szkoły Podstawowej nr 3
XXVII. POWIAT WODZISŁAWSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
DW – 933 Pszów ul. Pszowska granica miasta Wodzisławia Śl.
DW – 933 Pszów ul. Kolberga ( skrzyż. Z ul. Żużlową )
S – 5028 Pszów ul. Kraszewskiego ( obok skrzyżowania z ul.Chrobrego )
S – 5029 Marklowice ul. Wiosny Ludów ( obok posesji 91 )
DW – 932 Marklowice ul. Wyzwolenia ( na wysokości posesji 13- Pałacyk )
S – 5024 Radlin ul. Rydułtowska ( na wysokości sklepu „Kasia” )
DW – 932 Wodzisław Śl. Ul. Marklowicka ( na wysokości stacji paliw „Slovnaft” )
DK - 78 Wodzisław Śl ul. Rybnicka , obok zakładu kamieniarskiego
DK - 78 Wodzisław Śl ul. Rybnicka 19,000 km pomiar w kierunku Rybnika
DK – 78 Gorzyce ul. Rybnicka ( posesja nr 53 ) / km 10,200 km pomiar w kier. Chałupek
S – 5019 Skrzyszów ul. 1 go Maja ( na wysokości Szkoły Podstawowej )
S – 3512 Rogów ul. Raciborska ( posesja nr 85a )
S – 5024 Rydułtowy ul. Boh. Warszawy ( obok cegielni )
DW - 935 Rydułtowy ul. Raciborska (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 2)
S – 5025 Rydułtowy ul. Bema ( parking na wysokości posesji nr 70 )
DW - 935 Rydułtowy ul. Raciborska (obok Auto-Elektro)
S – 5021 Mszana ul. 1 go Maja ( na wysokości Auto Serwis )
DW 933 Mszana ul. Wodzisławska ( skrzyż. z ul. Moszczeńską - zatoczka )
DW 933 Mszana ul. Wodzisławska ( na wysokości przychodni stomatologicznej „ Ząbek” )
DW 933 Mszana ul. Wodzisławska ( obok komisu i sklepu Markat)
XXVIII. POWIAT ZABRZE
PUNKTY DO DOKONYWANIA POMIARU RMP:
W

DK-88, km-319, kierunek Bytom – na kopercie ITD

W

DK-88, km-325, kierunek Bytom

W

DK-88, km-326, kierunek Bytom – koniec pasa włączającego do ruchu

W

DK-88, km-319, kierunek Gliwice – na wysokości M! I reklamy Skoda

W

DK-78, ul. Witosa 18, kierunek Tarnowskie Góry

W

DK-78, ul. Witosa, kierunek Tarnowskie Góry – na wysokości rozdzielni prądu punkt ITD

W

DK-78, ul. Witosa kierunek Gliwice – na wysokości rozdzielni prądu

W

DK-94, ul. Krakowska nr. 20 – 22, kierunek Wieszowa

miasto ZABRZE
ul. Aleja Korfantego kierunek Mikulczyce – zatoka przystanek MPK na wysokości “Makro”
ul. Aleja Korfantego 11 kierunek Mikulczyce – zatoka przystanku autobusowego
ul. Aleja Korfantego, kierunek centrum – na wysokości sklepu “Kaufland”
ul. Wolności12 kierunek Gliwice
ul. Wolności 406, kierunek centrum – na wysokości Hala Pogoń Zabrze
ul. Wolności, kierunek Ryda Śląska – na wysokości PZU
ul. Wolności 330, kierunek centrum – na wysokości sklepu “Awans”
ul. 3-go Maja, kierunek A-4 – na wysokości Sądu Rejonowego
ul. 3-go Maja , kierunek centrum – wyjazd z Kościoła św. Anny
ul. 3-go Maja 46, kierunek centrum
ul. 3-go Maja 55, kierunek A-4
ul. 3-go Maja 104, kierunek centrum
ul. Paderewskiego, kierunek Paniówki – zjazd z wiaduktu A-4 na pasie wyłączającym z ruchu (środek
jezdni)
ul. Legnicka 2, kierunek Knurów – wjazd na parking przy reklamie meble “Sarabb”
ul. Makoszowska, kierunek centrum – przystanek Dworzec PKP
ul. Makoszowska 21, kierunek Knurów
ul. Bytomska 24, kierunek centrum – na wysokości Zespołu Szkół nr 40,
ul. Bytomska, kierunek centrum – zatoczka przed ul. Hagera
ul. Nowo Bytomska – pierwszy zjazd z parkingu na wysokości sektora D-E sklepu “Platan”
ul. Karola Miarki, kierunek ul. Wolności – na wysokości Stacji Paliw “Jet” (pas wyłączony z ruchu)
ul. kroczka 4 – obok przystanku
XXIX. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
Zawiercie
−

ul. Piłsudskiego, parking przy ryneczku,

−

ul. Blanowska, parking przy ZUS,

−

ul. Blanowska, przy pawilonie handlowym PSS,

−

ul. Blanowska skrzyżuwanie z ul. Glinianą,

−

ul. Gliniana skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej,

−

ul. Blanowska skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego,

−

ul. Kościuszki, parking przy kościele,

−

ul. Łośnicka, przy zakładzie Virtu,

−

ul. Lośnicka, wjazd do Huty CMC,

−

ul. Łośnicka skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego,

−

ul. Sikorskiego, zatoka przy ciągu handlowym,

−

ul. Grunwaldzka skrzyżowanie z ul. Spacerową,

−

ul. Brata Alberta skrzyżowanie z ul. Żabią,

−

ul. Górnośląska skrzyżowanie z ul. Żabią,

−

ul. 11 -go Listopada, parking przy piekarni,

−

ul. 11-go Listopada skrzyżowanie z ul. Włodowską,

−

ul. Rolnicza skrzyżowanie z ul. Mrzygłodzką,

−

ul. Mrzygłodzka skrzyżowanie z ul. Marciszowską,

−

ul. Leśna przy Urzędzie Skarbowym,

−

ul. Leśna przy parkingu Odlewni Żeliwa,

−

ul. Oświatowa skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej,

−

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej nr 5

−

ul. Mrzygłodzka DW-791 nr 50,209,230

PORĘBA
−

ul. Baśniowa skrzyżowanie Niwki,

−

Poręba-Niwki, parking przy cmentarzu,

ŁAZY
−

Rokitno Szlacheckie. parking na wzniesieniu,

−

Łazy, parking przy zalewie,

−

Niegowonice skrzyżowanie OW 790,

−

Niegowonice, parking na wzniesieniu-serpentyny,

−

Chruszczobród ul. Powiatowa DW 796 nr 56-73

−

Ciągowice ul. Zwycięstwa DW796 nr 8-12 i 58-64

−

Turza ut. l-go Maja nr11-67

OGRODZIENIEC
−

ul. l-go Maja nr 142-160

−

ul. Kościuszki nr 2-8

−

ul. Olkuska nr 72-82

−

ul. Kościuszki, parking przy OSP,

−

ul. Kościusz.ki rejon stacji paliw,

−

Podzamcze - ul. Wojska Polskiego skrz.yżowanie z ul. Zamkową

−

Podzamcze - ul. Wojska Polskiego zatoka przy kaplicy m 51

−

Giebło Kolonia Dw-790 nr 31-40

−

Fugasówka ul. Poniatowskiego nr 44-60

PILICA
−

ul. Zawierciańska DW-790 nr 6-10

−

skrzyżowanie DW-790 z DW-794

−

Parking przy cmentarzu

−

ul. Zawierciańska nr 23

−

ul. Mickiewicza skrzyżowanie z DW -794

−

Sławniów ul. Długa nr 1-2,19,93-141

KROCZYCE
−

ul. Batalionów Chłopskich,

−

droga na Przyłupsko,

−

Kostkowice wjazd do zalewu,

−

Podlesice skrzyżowanie przy hotelach.

WŁODOWICE
−

rynek,

−

parking przy Urzędzie Miasta,

−

ul. Włodowska skrzyżowanie na Rzędkowice,

−

Rzędkowice skrzyżowanie na Zdów,

−

ul. Żarecka

IRZĄDZE
−

parking przy Urzędzie Miasta,

SZCZEKOCINY
−

ul. Krakowska skrzyżowanie na Rokitno,

−

Plac Kościuszki,

−

Rokitno skrzyżowanie z drogą na Jeziorowice,

−

Rokitno plac przy kościele,

−

Goleniowy zatoka w rejonie Szkoły Podstawowej,

ŻARNOWIEC
−

ul. Kościuszki skrzyżowanie ze stacją paliw,

−

ul. Warszawska skrzyżowanie z droga na Łany Wielkie Wola Libertowska

XXX. POWIAT ŻORY
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
DK-81
37.700 km skrzyżowanie z ul. Leśną kierunek Katowice
41.500 km skrzyżowanie z ul. Pukowca kierunek Wisła
40.400 km przy Euromot kierunek Katowice
40.400 km przy stacji paliw SHELL kierunek Wisła
41.100 km skrzyżowanie z ul. Zamkową kierunek Katowice
35.800 km kierunek Katowice
36.300 km kierunek Wisła
Ulica Wodzisławska:
Posesja nr 135 – kierunek Żory
Skrzyż. Z ul.Makową- kierunek Wodzisław Śl.
Straż Pożarna Rój
Straż Pożarna Rogoźna
Bar Rojanka kierunek Żory
Ulica Rybnicka:
Posesja nr 85 – sklep – kierunek Żory
Posesja nr 120 – kierunek Rybnik

Szkoła Podstawowa nr 9 Rowień
Skrzyż. Z ul.Wspólną
Ulica Pszczyńska:
Skrzyż z ul. Targową kierunek Żory
Stacja Auto-Gaz kierunek Żory
Aleja Armii Ludowej:
Na wysokości os. Powstańców Śląskich
Aleja Jana Pawła II:
Skrzyż. z ul. Spółdzielczą
Skrzyż. z ul. Gajową
XXXI. POWIAT ŻYWIECKI
PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:
W

DW 945 ul. Kopernika naprzeciw posesji nr 53 (kapliczka pod zajazdem “Dębina”)

W

DW 945 ul. Kopernika naprzeciw posesji firmy “BLACH DOM”

W

DW 945 ul. Kopernika – Habdasówka

W

DW-945, Świnna - na wysokości firmy “Ciecierz”

W

DW-945, Jeleśnia – zatoka naprzeciw Komisariatu Policji

W

DW-945, Jeleśnia ul. Orawska – na wysokości posesji 76 (pobocze drogi)

W

DW-945, Jeleśnia ul. Orawska – na wysokości posesji 66

W

DW-945, Jeleśnia ul. Orawska – na wysokości sklepu spożywczego, posesja 43

W

S-1413, Gilowice – zatoka przy kładce (rejon skoczni narciarskich)

W

S-1413, Gilowice – zatoka w centrum przed mostem

W

DW-946 Las – zatoka na wysokości Szkoły przy sklepie

W

DW 946 Las – zatoka koło sklepu – gr. powiatu

W

DW-946 Łękawica - zatoka “POM Okrajnik”

W

DW-781 Kocierz – zatoka przy sklepie “GS”

W

DW-946, Międzybrodzie Bialskie – zatoka naprzeciw szkoły

W

DW-946, Międzybrodzie Bialskie – zatoka na wysokości posesji ul. Żywiecka 13

W

DW-946, Żywiec Zadziele – na wysokości Komisariatu Policji Gilowice

W

DW-946, Żywiec ul. Sienkiewicza – zatoka za stacją “Orlen”

W

DK-69, Żywiec ul. Wesoła – zatoka za “Młynówką”

W

DK-69, Łodygowice – zatoka na wysokości “ABCO”

W

S-1406, Zarzecze – plac na wysokości “Domu Strażaka”

W

Pietrzykowice skrzyżowanie ul. Kościuszki - Jana Pawła II ( plac)

W

Żywiec ul. Leśnianka – na wysokości “PZD”

W

S-1405, Leśna – na wysokości Przedszkola (Kościół)

W

DK-69 Węgierska Górka ul. Zielona (zakład kosmetyczny)

W

S-1435, Cisiec – zatoka na wysokości OSP

W

DK-69, Laliki Piekło

W

S-1439, Ujsoły – zatoka parkingowa na wysokości Kościoła

W

S-1439, Rajcza – wjazd do szkoły

W

Żywiec ul. Witosa – parking

