
Egz. Nr 1 

Jednostka projektowa: 

 

Umowa Nr 032.94.2013 
z dnia 25.07.2013r 

Projekt 
WIELOBRANŻOWY 

Data 
maj 2014 r. 

Inwestor: 

Gmina Wólka 
Jakubowice Murowane 8 

20-258 Lublin  
Zamierzenie budowlane: 

Budowa drogi gminnej klasy D obsługuj ącej Port Lotniczy Lublin SA  
w miejscowo ści Świdnik Du ży, gmina Wólka na odcinkach: 

1) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 
2) od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 

o łącznej długo ści 1,51 km 
Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 

Lokalizacja inwestycji:  

Województwo - lubelskie 
Powiat – lubelski 
Gmina – Wólka 
Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka 
Obręb – 8 Świdnik Duży 
 

Inwestycja poło żona na działkach o numerach ewidencyjnych: 

Działki wynikaj ące z projektów podziału nieruchomo ści, przeznaczone do wykupu: 

2358/8, 2374/3, 2373/14, 2373/16, 2372/10, 2548/7, 2387/8, 2387/10, 2387/12, 2519/3, 2386/1, 2416/3, 

2414/3, 2414/4, 2412/4, 2438/5, 2437/3, 2436/9, 2436/11, 2435/1, 2471/3, 2469/3, 2467/3, 2465/3, 

2463/4, 2359/5, 2360/3, 2454/5 

Działki, które b ędą w cało ści przej ęte na własno ść Gminy Wólka: 

2388/2, 2415/6, 2415/4 

Działki do czasowego zaj ęcia: 

2114/2, 2461/2 

Skład Zespołu Imi ę i Nazwisko  Nr uprawnie ń Podpis 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant mgr inż. Robert Puliński LUB/0077/POOD/03   

Sprawdzający inż. Wojciech Puliński 96/Lb/89  

BRANŻA SANITARNA 

Projektant mgr inż. Jolanta Kędzierska 254/Lb/99  

Sprawdzający mgr inż. Jacenty Jarocki 2314/Lb/74  
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Biuro Usług Projektowych
drogowiec

21-003 CIECIERZYN, DYS 302 D   
℡ (081) 469-15-45   

� biuro@drogowiec.info   
www.drogowiec.info   

NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788   
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Oznaczenia branży drogowej:

LEGENDA:

- proj. linie rozgraniczające

- proj. krawędź drogi gminnej

- proj. krawędź pobocza gruntowego

- proj. nawierzchnia jezdni drogi gminnej

- proj. nawierzchnia dróg bocznych z betonu asfaltowego

- proj. krawędź pobocza umocnionego kruszywem

- proj. nawierzchnia dróg bocznych umocnionych kruszywem

- istn. sieć wodociągowa

- istn. sieć energetyczna

- istn. sieć gazowa

istniejące elementy uzbrojenia terenu

- istn. sieć telekomunikacyjna

- istn. kanalizacja sanitarna

- istn. ogrodzenie

- proj. pobocze umocnione kruszywem

- proj. opaska gruntowa

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm h=12cm

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm zaniżony h=2cm

- proj. obrzeże betonowe 6x20cm

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

- istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego

- istn. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

- istn. linie rozgraniczające

Biuro Usług Projektowych
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- istn. sieć wodociągowa do likwidacji

projektowane elementy uzbrojenia terenu

- proj. hydrant

- max. lokalny punkt niwelety

- min. lokalny punkt niwelety






































































































































