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P R O J E K T     Z A G O S P O D A R O W A N I A 

T E R E N U 
 
 
 

OBIEKT:  Budowa ul. Jagiełły w Iławie 

- długość jezdni                792,40 m 

- szerokość jezdni                       4,50 – 5,50  m 

- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8 cm 

- długość ścieżki pieszo - rowerowej  374,10 m 

- szerokość ścieżki pieszo – rowerowej 4,00 m 

- nawierzchnia bitumiczna AC8S              3,0 cm 
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O P I S     T E C H N I C Z N Y 

do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Budowa ul. Jagiełły w Iławie 

 

1.1. Branża drogowa, sanitarna i elektryczna 

        - rozbudowa drogi gminnej – ul. Jagiełły o dł. 792,40 m;   

- budowa drogi pieszo – rowerowej o dł. 374,10 m 

- budowa kanalizacji deszczowej; 

- studnie rewizyjne o śr. 1200 mm z osadnikami, 

- wpusty uliczne 40 x 60 cm ze studniami z kręgów betonowych o śr. 500 mm                                   

i osadnikiem; 

- separator koalesecncyjny wraz z osadnikiem piasku i łapaczem substancji 

ropopochodnych, 

- budowa oświetlenia ulicznego; 

- montaż słupów oświetlenia ulicznego, 

- montaż opraw oświetleniowych typu LED 

 

  Inwestor:    Gmina Miejska Iława 

14-200 Iława 

ul. Niepodległości 13  

    

  Jednostka projektowa:  Pracownia Projektowa „D3”  

ul. Lipowy Dwór 23B 

14-200 Iława  

 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora, 

- podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 

- rozporządzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);   

- założenia projektowania dróg;  



     - ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony środowiska 

(t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 519, ze zm.) 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA 2014 r.)  

- Polskie Normy 

- inne przepisy związane 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

 

     3.1. Elementy infrastruktury 

 Jezdnia    - istniejąca  

km 0+000 – 0+031,5  - nawierzchnia bitumiczna 

km 0+031,5 – 0+792,4  - nawierzchnia z mieszanki piaskowo – żwirowej 

 ścieżka pieszo - rowerowa 

km 0+000 – 0+374,1  - nawierzchnia gruntowa 

 Sieć teletechniczna   - istniejąca 

 Kanalizacja deszczowa  - istniejąca 

             Kanalizacja sanitarna        - istniejąca   

             Sieć wodociągowa             - istniejąca  

 Sieć gazowa    - istniejąca 

 Sieć elektroenergetyczna  - istniejąca 

 



              Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Iława przy                 

ul. Jagiełły i obejmuje swoim zakresem działki nr 120/11, 141/4, 141/5, 141/6, 147/1, 

148, 318, 150/5, 152 – obręb 10 oraz dz. nr 1/4, 154 - obręb nr 7 Iława stanowiące pas 

drogowy. W celu rozbudowy drogi gminnej – ul. Jagiełły zachodzi konieczność 

poszerzenia pasa drogowego poprzez wykupienie części nieruchomości sąsiadujących z 

psem drogowym. Nieruchomości, których część jest planowana do przejęcia są 

oznaczone numerami geodezyjnymi 120/21, 120/22, 120/30, 120/15, 143/13, 146, 

149/1, 149/2, 319, 151 i 154 – obręb 10 Iława. Niniejsze opracowanie dotyczy 

rozbudowy drogi gminnej – ul. Jagiełły wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, który 

zostanie połączony z istniejącą ścieżką pieszo - rowerową na dz. nr 154 obręb 10 Iława. 

 

  3.2. Teren przyległy do dróg   

Teren przyległy do inwestycji z prawej strony ograniczony zamkniętym terenem 

kolejowym linii E65 relacji Gdynia - Zebrzydowice i linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód 

– Skandawa.  Po lewej stronie pas drogowy ograniczy z zabudową mieszkalno 

wielorodzinną, jednorodzinna i usługową. Pas drogowy znajduje się w granicach strefy 

ochrony terenów kolejowych. 

Na etapie realizacji projektu budowlano – wykonawczego dokumentację należy 

uzgodnić z poniższymi spółkami PKP: 

•     PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych 10-404 Olsztyn,                               

ul. Towarowa 5 

•     PKP Energetyka S.A. Zakład Północny 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29 

•     PKP Telkol Sp. z o.o. Region w Gdańsku 80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4 

•     TK Telekom Sp. z o.o. 80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4. 

 

   3.3. Ukształtowanie terenu   

            - istniejący teren ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim, różnica wysokości terenu 

wynosi ca. 16,40 m; 

 

   3.4. Uzbrojenie terenu  

            - w obrębie działek, na których projektowana jest inwestycja przebiegają sieci 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kable elektroenergetyczne 



i teletechniczne oraz gazociąg. 

 

3.5. Rozbiórki 

- w miejscu projektowanej do rozbudowy ul. Jagiełły konieczna będzie rozbiórka odcinka 

jezdni bitumicznej w obrębie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką od km 0+000  do km 

0+031,5. Dodatkowo w związku z planowana rozbudową drogi gminnej konieczne będą 

rozbiórki istniejących ogrodzeń, zjazdów i nawierzchni z kostki betonowej i betonu 

nieruchomości planowanych do przejęcia pod przyszły pas drogowy. 

 

3.6. Odwodnienie terenu 

Wody opadowe z jezdni przesiąkają bezpośrednio do gruntu. 

 

   4. Elementy projektowane  

W ramach projektowanej rozbudowy drogi gminnej – ul. Jagiełły zaprojektowano 

dwa rozwiązania projektowe.   

 

Wariant I 

W pierwszym wariancie zaprojektowano rozbudowę drogi na odcinku o długości                    

792,40 mb.  Zaprojektowano drogę od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do granicy z terenem 

kolejowym – dz. nr 1/20 – obręb 7 Iława. Zaprojektowana jezdnia będzie miała szerokość 

5,50 m z lokalnym zwężeniem do 4,50 m na wysokości budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego ul. Jagiełły 3 w km 0+374,5 ÷ 0+412. Jezdnia po obu stronach będzie 

ograniczona krawężnikiem najazdowym 15x22 cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana 

jako rozbieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Podbudowa wykonana zostanie                       

z kruszywa frakcji 0/31,5mm łamanego C50/30 gr. 25 cm na warstwie odsączającej z pisaku 

gr. 15 cm. W związku z poszerzeniem pasa drogowego w miejscach, gdzie występuje duża 

różnica terenu zaprojektowano ścianki oporowe typu „L” klasy 4 wysokości 1,50 m 

obciążone ruchem lokalnym o wartości q=16,7kN/m2. W ciągu drogi gminnej 

zaprojektowano zjazdy na wszystkie posesje graniczące z pasem drogowym.  W km 0+584                

i km 0+644  zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie na odcinku o długości 60,0 mb i 58,50 mb o szerokości  

5,00m zapewniających dojazd do nieruchomości przy niej położonych. W km 0+750 



zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy łączący się na dz. nr 154 z istniejącą drogą pieszo – 

rowerową stanowiąca układ dróg pieszo – rowerowych wzdłuż brzegów rzeki Iławki i jeziora 

Jeziorak. Droga pieszo - rowerowa po obu stornach będzie ograniczona obrzeżem 

betonowym 8x30cm. Szerokość jezdni ścieżki 4,00 m. Zaprojektowano ścieżkę pieszo – 

rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S grubości 3 cm. 

Konstrukcję pod nawierzchnię ciągu pieszo - rowerowego zaprojektowany z warstwy 

wiążącej AC11W grubości 3 cm na podbudowie z kruszywa frakcji 0/31,5mm łamanego 

C50/30 gr. 20 cm na warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm. Jezdnia i ciąg pieszo - rowerowy 

będzie oświetlony nowoprojektowanym oświetleniem ulicznym. Oświetlenie zostanie 

wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminę Miejską Iława, która 

będzie właścicielem sieci po jej wybudowaniu. 

Odwodnienie jezdni ul. Jagiełły będzie realizowane projektowanym układem kanalizacji 

deszczowej poprzez wpusty uliczne 60x40 cm  do studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm 

dalej kolektorami o średnicy 250 mm, 315 mm i 400 mm poprzez osadnik piasku do 

separatora węglowodorów i dalej wylotem do jeziora Pompownia. Ścieżka pieszo                             

-  rowerowa poprzez spadki podłużne i poprzemy będzie odwadniana powierzchniowo na 

przyległy teren w granicach pasa drogowego.  

Wariant II 

W drugim wariancie zaprojektowano rozbudowę drogi na odcinku o długości                    

792,40 mb.  Zaprojektowano drogę od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do granicy z terenem 

kolejowym – dz. nr 1/20 – obręb 7 Iława. Zaprojektowana jezdnia będzie miała szerokość 

5,00 m z lokalnym zwężeniem do 4,50 m na wysokości budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego ul. Jagiełły 3 w km 0+374,5 ÷0+412. Z lewej strony jezdni od km 0+000 do 

km 0+644 zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokości 2,00 m. Jezdnia po obu 

stronach będzie ograniczona krawężnikiem najazdowym 15x22 cm. Nawierzchnia jezdni 

zostanie wykonana jako rozbieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Podbudowa                       

z kruszywa frakcji 0/31,5mm łamanego C50/30 gr. 25 cm na warstwie odsączającej z pisaku 

gr. 15 cm. W związku z rozbudową drogi gminnej zaprojektowano zjazdy na wszystkie 

posesje graniczące z pasem drogowym. Chodnik zostanie wykonany z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm. Podbudowa pod nawierzchnię chodnika zostanie wykonana z kruszywa 

frakcji 0/31,5mm łamanego C50/30 grubości 20 cm na warstwie odsączającej z piasku                       

o grubości 15 cm po zagęszczeniu. W związku z poszerzeniem pasa drogowego w miejscach, 



gdzie występuje duża różnica terenu zaprojektowano ścianki oporowe typu „L” klasy 4 

wysokości 1,50 m obciążone ruchem lokalnym o wartości q=16,7kN/m2. W ciągu drogi 

gminnej zaprojektowano zjazdy na wszystkie posesje graniczące z pasem drogowym.  W km 

0+584 i km 0+644  zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego 

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie na odcinku o długości 60,0 mb i 58,50 mb                 

o szerokości  4,50 m zapewniających dojazd do nieruchomości przy niej położonych.  

W km 0+750 zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy łączący się na dz. nr 154 z istniejącą 

drogą pieszo – rowerową stanowiąca układ dróg pieszo – rowerowych wzdłuż brzegów rzeki 

Iławki i jeziora Jeziorak. Droga pieszo - rowerowa po obu stornach będzie ograniczona 

obrzeżem betonowym 8x30cm. Szerokość jezdni ścieżki 4,00 m. Zaprojektowano ścieżkę 

pieszo – rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S grubości 3 cm. 

Konstrukcję pod nawierzchnię ciągu pieszo - rowerowego zaprojektowany z warstwy 

wiążącej AC16W grubości 3 cm na podbudowie z kruszywa frakcji 0/31,5mm łamanego 

C50/30 gr. 20 cm na warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm.  

W ciągu ulicy Jagiełły należy na etapie projektu przewidzieć urządzenia pozwalające na 

uspokojenie ruchu.  Przykładowe rozwiązania w zakresie uspokojenia ruchu w ciągu drogi. 

  

  

Przykładowe rozwiązania w zakresie uspokojenia ruchu w ciągu drogi. 

       



  4.1. Jezdnia 

               Parametry techniczne  

- klasa drogi      D                          

- kategoria ruchu     KR 1   

- obciążenie      100 kN/oś 

- prędkość projektowa     0 km/h 

- długość jezdni     792,40 mb 

- szerokość jezdni     4,50 ÷ 5,50 m 

- nawierzchnia z kostki betonowej    gr. 8 cm     

 

4.2. Chodnik  

               Parametry techniczne projektowanych chodników 

- długość jezdni     644,00 mb 

- szerokość      2,00 m 

- nawierzchnia kostka betonowa    gr. 6 cm 

 

4.3. Droga pieszo - rowerowa 

               Parametry techniczne  

- długość jezdni     374,10 mb 

- szerokość      4,00 m 

- nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej  gr. 3 cm 

 

4.4. Droga o nawierzchni z kruszywa łamanego 

  

 Parametry techniczne  

- klasa drogi      wewnętrzna                          

- kategoria ruchu     KR 1   

- obciążenie      80 kN/oś 

- długość jezdni dz. nr 147/1 i 148   60,00 mb 

- długość jezdni dz. nr 150/5    58,50 mb 

- szerokość jezdni     4,50 m 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25 cm    



 - grunty – podłoże stanowią grunty w postaci piasków drobnych i średnich. Na 

podstawie przeprowadzonych makroskopowych badań stwierdzono występowanie 

podłoża gruntowego o nośności zaliczanej do grup nośności G1-G2. 

- warunki mrozoodporności podłoża zgodnie z KTKNPiP wynoszą 0,40 m dla grupy 

nośności podłoża gruntowego G1-G2 i kategorii ruchu KR1.  

W celu dokładnego określenia warunków geotechnicznych należy przeprowadzić 

badania geotechniczne. 

       

4.4. Odwodnienie 

 Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z jezdni w wariancie I oraz jezdni i 

chodnika w wariancie II poprzez spadki podłużne i spadek poprzeczny do 

projektowanych wpustów ulicznych 60x40 cm. Zaprojektowano wpusty uliczne ze 

studnią o średnicy 0,50 m. Wpusty połączone przykanalikiem o średnicy 160 mm do 

projektowanych studni o śr. 1200 mm. Studnie połączone kolektorem z PVC-U                         

o śr. 250 mm, 315 i 400 mm. Rury zastosowane do przyłączenia wpustów i studni klasy S, 

SRD34 z tworzywa PVC-U, o sztywności obwodowej min. SN ≥8 kN/m2,  (typ ciężki). 

Włączenia do studni należy wykonać przy użyciu kształtki przejściowej producenta rur                

z wewnętrzną uszczelką, zachowując elastyczność uszczelnienia na styku betonowej 

ściany studni i rury. Otwory należy wykonać wiertnicą. Zabronione jest wykuwanie 

otworu w studniach rewizyjnych.  

Studnie rewizyjne o konstrukcji żelbetowej (z kręgów) z 0,50 m osadnikiem o minimalnej 

średnicy komory roboczej 1200 mm, bez zwężek i kominów włazowych. Dennice jako 

elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi. Po 

uzgodnieniu dopuszcza się zastosowanie studni o mniejszych średnicach i z innych 

materiałów. Komory robocze studni rewizyjnych winny być wykonane z betonu klasy 

B45 łączonych pomiędzy sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek. 

Płyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z żelbetu o średnicy większej od 

zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem włazowym o średnicy 600 mm, osadzona na 

pierścieniu odciążającym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach - klasy D400). Włazy 

wykonać z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez możliwości wyjęcia korpusu, bez 

uszczelek wygłuszających, z żeliwa szarego bez wentylacji. 

Wpusty deszczowe należy montować na betonowych, prefabrykowanych studzienkach 



ściekowych o średnicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki ściekowe z osadnikiem                

o głębokości min. 500 mm. Dolne części studzienek jako monolityczne. W elemencie 

przyłączeniowym montować fabrycznie przejście szczelne dla przykanalików. Stosować 

wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z żeliwa szarego                

o min wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzynka żeliwna klasy D400 oparta na 

pierścieniu odciążającym. Na końcowym odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej 

wody opadowe będą przepływały przez osadnik piasku i separator węglowodorów, co 

pozwoli na podczyszczenie wód opadowych przed odprowadzeniem do odbiornika. 

Na etapie projektu budowlano – wykonawczego należy przewidzieć częściowe 

odprowadzenie wód opadowych układem powierzchniowym np. korytkami betonowymi 

z jezdni lub jezdni i chodnika  i częściowo zamkniętym układem kanalizacji deszczowej. 

Na etapie projektu należy uzgodnić możliwość włączenia przed separatorem do 

istniejącego układu kanalizacji deszczowej zrealizowanego przez Lubawskie 

Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski ul. Kopernika 65 14-260 Lubawa. 

Na etapie projektu należy rozważyć wspólnie inwestorem ewentualne rozwiązania w 

zakresie retencjonowania wód opadowych. 

 

4.5. Oświetlenie uliczne 

 Oświetlenie uliczne zostanie wykonane oprawami oświetleniowymi typu LED                    

zamocowane na projektowanych okrągłych słupach aluminiowych zbieżnych stożkowo 

bez wysięgnika na fundamencie typu B60/Z60. Słupy o wysokości 8,0 m wykonane                 

z aluminium szlifowanego anodowane w kolorze inox zabezpieczone elastomerem w 

kolorze słupa do wysokości 350 mm. Oprawa wyposażona w panel LED. Korpus z odlewu 

aluminium malowany proszkowo (kolor AKZO grey 900 sanded); klosz - szkło hartowane 

płaskie. Skuteczność świetlna oprawy >120 Im/W. Współczynnik oddawania barw 

Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300°K. Trwałość 100000 h przy 

zachowaniu 80% skuteczności strumienia świetlnego. Stopień szczelności oprawy IP66; I 

lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. 

Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania 

strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania 

natężeniem oświetlenia. W oprawie zastosować przekaźnik czasowy przeznaczony do 

sterowania mocą oprawy LED o parametrach: możliwość programowania przekaźnika za 



pomocą CPAnet; napięcie zasilające - 230V +5/-15%, 50Hz; ilość wyjść - 1 przełączne; 

pobór mocy 0,5 W; stopień ochrony - IP20. Oprawa powinna posiadać deklarację WE                  

i certyfikat ENEC. 

Zasilenie projektowanego oświetlenia należy wykonać kablem YAKXS 4x25 mm2 zgodnie  

z warunkami technicznymi gestora sieci.                            

Łącznie z kablem oświetleniowym w rowie kablowym układać bednarkę FeZn 25x4 mm 

łączoną z każdym słupem oświetleniowym. Wartość uziemienia słupa Rz≤10�. Przewód 

PEN należy połączyć w każdym słupie z zaciskiem ochronnym słupa. Przy latarniach 

skrajnych wykonać dodatkowy uziom pionowy do uzyskania wymaganej rezystancji. 

Uziom wykonać z prętów pomiedziowanych pogrążanych w gruncie. 

 

5. Przebudowa kolizji 

 W związku z rozbudową drogi gminnej w ciągu ul. Jagiełły zachodzi konieczność 

przebudowy kolizji napowietrznej elektroenergetycznej linii kablowej. Nie wyklucza się 

konieczności przebudowy innych sieci. 

 

6. Kanał technologiczny  

 Na etapie wykonania dokumentacji projektowej należy ustalić konieczność 

budowy kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068),  

• [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),  

• [3] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 

1186 ze zm.),  

• [4] ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 

2018 poz. 2174),  

• [5] rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.                          

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

(Dz. U. 2015 poz. 680). 

 

 

 



7. Ochrona środowiska              

7.1. Wpływ inwestycji na środowisko 

Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się dodatkowych 

środków chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego 

wpływu na środowisko jednakże kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące 

potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem                   

RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/ i wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. 

 

7.2. Zieleń  

W związku z rozbudową drogi gminnej będzie zachodziła konieczność wycinki               

6 drzew i krzaków kolidujących z jej rozbudową. 

 

8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

 

9. Charakterystyka terenu            

Działki, na których projektowana jest przedmiotowa inwestycja: 

a) nie są wpisane do rejestru zabytków,  

b) działki nie są objęte ochroną przyrodniczą. 

 

10. Bilans terenu 

Powierzchnia pasa drogowego  –    6 876,00 m2 

Powierzchnia nieruchomości do przejęcia –    4 996,80 m2 

Powierzchnia jezdni o szer. 5,50 m  –    4 478,37 m2  

Powierzchnia jezdni o szer. 5,00 m  –    4 001,78 m2  

Powierzchnia chodnika   –    1 264,72 m2 

Powierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej –    1 496,40 m2 

Powierzchnia parkingu i zwrotni  –       127,20 m2 

  

 

 

 

 



Lp. Nr dz. Właściciel działki 

Powierzchnia 

działki do 

przejęcia pod 

pas drogowy 

[m
2
] 

1. 120/21 RESMA Sp.z o.o. 
705,50 

2. 120/22 Skarb Państwa - Użytkowanie wieczyste BLUE DIAMONDS Sp. z o.o. 
634,20 

3. 120/30 Gmina Miejska Iława - Zarząd Burmistrz Miasta Iławy - Użytkowanie wieczyste BLUE DIAMONDS Sp. z o.o. 
136,50 

4. 120/15 Gmina Miejska Iława - Zarząd Burmistrz Miasta Iławy - Użytkowanie wieczyste BLUE DIAMONDS Sp. z o.o. 
109,30 

5. 146 Własność prywatna 
131,60 

6. 143/13 Gmina Miejska Iława - Gospodarowanie zasobem nieruchomości Burmistrz Miasta Iławy 
826,30 

7. 149/1 Gmina Miejska Iława - Gospodarowanie zasobem nieruchomości Burmistrz Miasta Iławy 
134,00 

8. 149/2 Gmina Miejska Iława - Gospodarowanie zasobem nieruchomości Burmistrz Miasta Iławy 
115,00 

9. 319 Gmina Miejska Iława - Gospodarowanie zasobem nieruchomości Burmistrz Miasta Iławy 
118,40 

10. 153 Gmina Miejska Iława - Gospodarowanie zasobem nieruchomości Burmistrz Miasta Iławy 
510,50 

11. 151 Gmina Miejska Iława - Gospodarowanie zasobem nieruchomości Burmistrz Miasta Iławy 
270,50 

12. 154 Gmina Miejska Iława - Gospodarowanie zasobem nieruchomości Burmistrz Miasta Iławy 
1305,00 

               

   

 

Opracował: 

 

 

 

 

























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwór 23 B, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-AWD-JAI-VF9 *

Podpis jest prawidłowy
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