LEGENDA
- numery działek, na których zlokalizowana jest inwestycja
- numery działek do podziału i wywłaszczenia

km 0+180.80

2.0
4.25 3.5

3.3 4.25

2.0
2.0

14.

- drzewa do usunięcia

krzewy 74.

- krzewy do usunięcia

- zakres terenu objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę
(obszar oddziaływania obiektu)

19.0

2.0
2.0

- numery działek do przejęcia w całości

łączy arkusz 2.1
łączy arkusz 2.2

- projektowana linia rozgraniczająca drogi
(zakres terenu do pozyskania przez Inwestora)
2

km 0+199.80

PROJEKTOWANE:
R30.0

- nawierzchnia ulic z betonu asfaltowego (KR3)
- nawierzchnia ulic z betonu asfaltowego (KR2)
- nawierzchnia ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego

R30.0

2.5

- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej

- nawierzchnia wysp dzielących z bet. kostki brukowej

proj. atoka autobusowa
0+235.50

zj.
0+236.50

2.0
2.0 3.25

10.5

- nawierzchnia zjazdów oraz miejsc parkingowych z bet. kostki brukowej

2.5
2.0

3.0

- nawierzchnia przejazdów dla rowerzystów
przez wyspy dzielące z bet. kostki brukowej

R30.0

- nawierzchnia zatok autobusowych, pierścienia ronda
i poszerzeń z kostki kamiennej

- trawniki, zieleńce

POCZĄTEK PROJ. TRASY
ul. 086KD
0+000.00
X= 5865222.68
Y=8399258.70

- krawężnik kamienny 20x30 cm

2.0

- obrzeże betonowe 8x30 cm

0

0.

R1

- proj. kanalizacja deszczowa
z przykanalikami i wpustami ulicznymi

7.6

2.0

zj.
0+057.50

R30.0
5.5
3.5

- proj. studnia wpadowa z osadnikiem

- proj. kanalizacja sanitarna-grawitacyjna

- proj. kanalizacja sanitarna-ciśnieniowa

6.0

10.0

3

2.0
2.0

2.0
2.0

2.0
7.75

3.2 4.25

1.5
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km 0+312.50

KONIEC PROJ. TRASY
ul. 086KD
0+068.46
X= 5865247.16
Y=8399322.63

km 0+302.50

zj.
0+048.50

2.0

R1
0.0

- proj. pompownia ścieków sanitarnych
- proj.sieć wodociągowa

- proj. odejście hydrantowe p.poż.

- proj. sieć gazowa
- proj. kablowa linia oświetleniowa

nN

- proj. kablowa linia nN

sN

- proj. kablowa linia sN

- proj. słup sN

1.75
2.0

10.5

zmiana szerokości jezdni
z 14.0m na 10.5m
na długości 26.5m

2.0
3.0

2.0
2.0

- proj. studnia kablowa

- proj. kanalizacja telekomunikacyjna
- proj. telekomunikacyjna linia kablowa doziemna

ISTNIEJĄCE:
- linia rozgraniczająca pasa drogowego (granice działek)

- likwidacja istn. kanalizacji deszczowej

2.0

- likwidacja istn. kanalizacji sanitarnej
- likwidacja istn. sieci gazowej

R75.0

PŁK 0+349.38

- likw. kablowa linia oświetleniowa

R30.0

R75.0

nN

- likw. kablowa linia nN

sN

- likw. kablowa linia sN

- likw. słup sN
- likw. studnia kablowa

R50.0
t
t

R30.0

tobusowa
proj. atoka au
0+387.00

- likw. telekomunikacyjna linia kablowa doziemna

R50.0

Potwierdzam zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych
2.0
2.0 2.0 3.0

- likw. kanalizacja telekomunikacyjna

7.0

5.2

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl
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Stadium :

P.B.
Skala :

1:500

0
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R30.

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek nr:

2.2

Obiekt:
Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) wraz z
budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji telekomunikacyjnej,
doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej, studni telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej oraz słupów napowietrznej linii
elektroenergetycznej sN oraz budową przepustu z rur stalowych pod koroną ulicy.
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