LEGENDA
KONIEC PROJ. TRASY
ul. 086KD

- proj. kanalizacja deszczowa
z przykanalikami i wpustami ulicznymi

Łąc

KONIEC PROJ. TRASY
ul. Nowej

PROJEKTOWANE -wg branży sanitarnej:

- kanalizacja sanitarna-grawitacyjna
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POCZĄTEK PROJ. TRASY
ul. Nowej
zj.
0+057.50

- kanalizacja sanitarna-ciśnieniowa
- pompownia ścieków sanitarnych
- sieć wodociągowa-wg opracowania sieci wodociągowej
- odejście hydrantowe p.poż.-wg opracowania sieci wodociągowej

4

- sieć gazowa - wg opracowania dla sieci gazowej

POCZĄTEK PROJ. TRASY
ul. Brykowskej

ISTNIEJĄCE do likwidacji wg branży sanitarnej:

ul. 086KD

proj. zatoka autobusowa
0+235.50

zj.
0+048.50

ul. Nowa

-wg oprac. kanalizacji deszczowej

PROJEKTOWANE -wg innych branż:
- nawierzchnia ulic z betonu asfaltowego
5

- nawierzchnia ścieżek rowerowych z asfaltu lanego
- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej koloru szarego
eSN

eSN

- nawierzchnia wysp dzielących z bet. kostki brukowej koloru szarego
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- trawniki, zieleńce

zj.
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POCZĄTEK PROJ. TRASY
ul. Przechodniej

- nawierzchnia pierścienia ronda i poszerzeń z kostki kamiennej
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- krawężnik betonowy 20x30 cm
- obrzeże betonowe

KONIEC PROJ. TRASY
ul. Przechodniej

- proj. kablowa linia oświetleniowa

sN

- proj. kablowa linia sN

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

ISTNIEJĄCE do likwidacji wg innych branż:
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- proj. kablowa linia nN

- proj. słup sN

1
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zj.
0+236.50

Łąc
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ul. Prz

POCZĄTEK PROJ. TRASY
ul. 086KD

nN

zj.
0+038.50

- likw. kablowa linia oświetleniowa

zj.
0+041.50

nN

- likw. kablowa linia nN

sN

- likw. kablowa linia sN
- likw. słup sN
- likw. studnia kablowa
- likw. kanalizacja telekomunikacyjna

zj.
0+056.50

- likw. telekomunikacyjna linia kablowa doziemna

ISTNIEJĄCE:
- wodociąg

POCZĄTEK PROJ. TRASY
ul. 06-KZ

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- kabel telekomunikacyjny
- kabel energetyczny
- gazociąg
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Nazwa rysunku:

Plan sytuacyjny kanalizacji sanitarnej

Obiekt:

Rysunek nr:

13

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, Data :
elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej oraz
09.04.2018
słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej sN.
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