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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

1. Zakres robót:  
- budowa ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej  

- budowa odwodnienia poprzec ustawienie studni chłonnych

  Inwestor :  Gmina Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

3. Charakterystyka dróg – stan istniejący

Budowana ulica Malinowa, znajduje się w Gminie Nowa Wieś Wielka w msc. Brzoza. Ulica ta

to osiedlowa ulica obsługująca grupę zabudowy jednorodzinnej. Istniejąca ulica krzyżuje się z ul.

Ogrodową, Kolejową.

Szerokość pasa drogowego na w/w ulicy średnio 5,00 m. W ciągu ulic woda odprowadzana jest

powierzchniowo na przyległy teren.

Istniejąca ulica leży w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna. W/w ulica obsługuje

okoliczne posesje przeważają samochody osobowe, sporadycznie samochody ciężarowe (samochody

dowożące opał, wywożące nieczystości).

Istniejący teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejący

teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej, ochrony środowiska, oddziaływania  górniczego

3.1. Jezdnia

Na odcinku istniejącej ulicy występują nawierzchnie: nawierzchnia gruntowa, betonowa przy

podłączeniu do głównej ulicy

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa się po istniejących nawierzchniach gruntowych. 

3.3. Zjazdy na posesję

Na w/w odcinkach występują zjazdy na posesję gruntowe, betonowe

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:

           

Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna.

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu na odcinku ulicy jest zróżnicowane. 



4. Zastosowane schematy oznakowania

   Organizacja ruchu dla ulicy Malinowej – droga wewnętrzna

   Wykaz istniejącego oznakowania pionowego

              - brak

   Wykaz istniejącego oznakowania poziomego:

              - brak

   Wykaz projektowanych znaków pionowych:   

              - brak

   Wykaz projektowanych znaków poziomych:

              -P-25 na powierzchni najazdowej progu umieszcza się odblaskowe linie podłużne 
   szerokości 120mm barwy białej równolegle do osi jezdni, w odległości 1 m przed 
   progiem na nawierzchni jezdni powinny być umieszczone punktowe elementy 
   odblaskowe barwy białej w liczbie co najmniej czterech - usytuowane liniowo, 
   równolegle do progu 

5. Projektowane parametry

            - szerokość pieszo-jezdni 4,50-5,00 m

- nawierzchnia z kostki betonowej  

 

6. Termin wprowadzenia zmian
         - rok 2018

7. Podstawa opracowania

     - zlecenie od Inwestora
     - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji       

        z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

        (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami)

     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku – w sprawie szczegółowych 

      warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  

      ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1-4     

      (Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami)    

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017

r   poz. 784 z późniejszymi zmianami)  
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Uzgadniam projekt stałej otganizacji ruchu dla budowy nawieruchni drogi
gminnej _ ulica Malinowa w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka - bęz
uwag.
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PRoJEKT STAŁEJ oRGANlZAcJl RUCHU
,,Budowa ulicy Malinowej w Brzozie',

SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA
Pieszo-jezdnia z kostki betonowej

PrZerwy pomiędzy nawierzchnią a ogrodzeniem, granicą pasa drogowego uzupełnić
drobnym kruszywem ułoŹone na WłÓkninie' zgadńe z pzedmiarem robót
Krawęenik betonowy najazdowy 15x22 + 3 cm

Studnie chłonne

Projelć Żago€podamwan'a terenu
jest zgodny z oryginałem mapy
do celÓW projektowych

obszar oddŹiałyu/ania obi6ldu jest Zgodny
z obowazującymj nomami prŻeplsarni praM
jes1 zgodny ob3Żar€m dŻial€k przeznacŻonych
pod inwestycje i nie Wkracza poza te działki'

Urząd Grniny
swe włsś Wi*}ka
alącznik dti uzgocirliania
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UKŁAD ARKUSZY Niniejszym Óświadczam' Źe projeld zagospodarowanja
terenu opracouEÓo w technice numerycznej na bazie
mapy do celów projektowych, ktÓ€ jest zgodna z
orygjnał€m przyjętym dÓ zasobu PoDGiK w Bydgoszczy
pod Nr P.0403.201 7.5840 z dn. 26.10.2017 r.
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