Załącznik nr 2 - Zasady umieszczania tablic adresowych SIG
1. Tablice należy umieszczać na ścianach budynków na wysokości około 2,5-3 metrów od
poziomu nawierzchni.
2. Tablice należy umieszczać w miejscu widocznym od strony ulicy, od której został nadany numer
porządkowy, najlepiej w pobliżu głównego wejścia do budynku lub na teren posesji.
3. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 50 metrów, a krótszych niż 100 metrów,
należy umieszczać dwie tablice - na początku i na końcu fasady budynku. W przypadku budynków
o fasadach dłuższych niż 100 metrów należy umieszczać tablice na każdym 50-metrowym
odcinku budynku - najlepiej na początku i na końcu fasady.
4. Na wolnostojących budynkach jedno- lub wielorodzinnych o fasadach krótszych niż 50
metrów, należy umieszczać tablice na tym narożniku budynku, który jest najlepiej widoczny od
strony dojazdu lub ulicy. W przypadku, gdy fasada budynku zawierająca wejścia przekracza 50
metrów długości, tablice należy umieszczać na tych dwóch narożnikach, które są najlepiej
widoczne od strony dojazdu lub ulicy.
5. W przypadku, gdy na narożniku budynku wisi tablica z nazwą ulicy, najbliższą tablicę
z numerem posesji należy umieszczać w odległości nie mniejszej niż 2 metry od krawędzi tablicy
z nazwą ulicy.
6. Powierzchnia fasady budynku wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam
w odległości co najmniej 1 metra od krawędzi tej tablicy.
7. Wielkość tablicy powinna być uzależniona od odległości od krawędzi jezdni:
A. tablica typu A - do 15 metrów,
B. tablica typu B - do 30 metrów,
C. tablica typu C - powyżej 30 metrów.
8. W przypadku budynków wielorodzinnych należy używać tablicy typu C bez względu na
odległość od krawędzi jezdni.
Zasady umieszczania tablic z nazwami ulic / miejscowości wraz z zakresem numeracji SIG:
1. Tablice na terenie miasta Iłża należy umieszczać na narożniku fasady budynku na pierwszych
budynkach przy każdym skrzyżowaniu na wysokości około 2,5-3 metrów od poziomu
nawierzchni.
2. Na budynkach wolnostojących, znacznie oddalonych od ogrodzenia, tablice należy umieszczać
na ogrodzeniu a gdy nie jest to możliwe, na wolnostojących słupkach lub innych trwałych
elementach znajdujących się na ulicy, w szczególności na słupach latarń.
3. Minimalna odległość od narożnika budynku do krawędzi tablicy nie powinna przekraczać 0,5
metra.
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4. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości co najmniej
1 metra od krawędzi tej tablicy.
5. Tablice z nazwami ulic można umieszczać na skrzyżowaniach ulic na bieżącej infrastrukturze
technicznej (np. słupy oświetlenia ulicznego) lub na słupkach do znaków drogowych. Wysokość
słupka drogowego będzie uzależniona od ilości tablic z nazwami ulic oraz tablic kierujących
pieszych. Minimalna wysokość pierwszej tabliczki od poziomu nawierzchni to 2.5m .
6. Tablice kierunkowe z nazwami miejscowości wraz z zakresem numeracji należy montować na
bieżącej infrastrukturze technicznej (np. słupy oświetlenia ulicznego) lub na słupkach do znaków
drogowych. Wysokość słupka drogowego będzie uzależniona od ilości tablic z nazwami
miejscowości oraz numerami posesji a także tablic kierujących pieszych.
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