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Branża drogowa:

obrzeża betonowe 8x30

nawierzchnia jezdni  z bet. asfaltowego

proj.ciąg pieszo-rowerowy z kostki bruk. bet. gr. 6cm

chodnik - nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na zjazdach

ścieżka rowerowa - nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm bezfazowej

krawężniki bet. 15x30 wyniesione 12 cm

 krawężniki bet. 15x30 wyniesione 2 cm

 oporniki bet. 12x25 wtopione

nawierzchnia z bet. asf. na zjazdach

Branża sanitarna:

- proj. kabel oświetl. ulicznego YAKXS 5*35 mm²

- proj. latarnia oświetlenia ulicznego:
- słup aluminiowy stożkowy, wysokość h=8 m,
  wysięgnik łukowy w=2,0 m, kąt 15 stopni,
- oprawa uliczna LED o mocy 50W, temp. barw.. 4300K
- proj. przepust - rura osłonowa karb. dwuścienna fi - 110 mm
- proj. rura osłonowa dwudzielna fi - 110(160) mm, na istn. kablu

- proj. szafka oświetlenia ulicznego

- proj. słup SN-15kV z żerdzi typu "E" (przebudowa)

- proj. stacja "trafo" 15/0,4kV z żerdzi typu "E" (przebudowa)

Branża elektryczna:

granice pasa drogowego
zajętość na czas budowy kolektora deszczowego i kablowej doziemnej
 linii elektrycznej NN zasilającej proj. oświetlenie uliczne
zajętość na czas budowy zrzutu do rzeki - dz. Skarbu Państwa

zajętość na czas budowy włączenia do DP - dz. Powiatu Ciechanowskiego oraz
dostosowanie na wlotach do pętli miejskiej -  działki Gm. Miejskiej Ciechanów

Legenda:

pobocze zwirowe

INWESTOR
 GMINA CIECHANÓW
ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

WILECh  Spółka Cywilna
06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

ROZBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO  ZŁOŻONEGO Z DWÓCH
ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH :

- DG NR 121313W CIECHANÓW - KARGOSZYN (UL. WIERZBOWA)
- DG NR 121345 UL. WIEJSKA W M. KARGOSZYN, GMINA C-NÓW

WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM

TYTUŁ
RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

Nr rys.

2/1
skala: 1:500 data: grudzień 2015 r.

Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTOWAŁ tech. Wiktor Łysko upr. nr  153/93/Os w  spec.
konst.-inż. w zakresie dróg,

SPRAWDZIŁ mgr inż. Lech Klicki upr. nr MAZ/0008/POOD/10 w
specjalności drogowej

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTOWAŁ mgr inż.. Marek Pietrzak upr. nr  Cie4/81w  spec.
instalacyjno-inż. w  zakresie sieci,

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Mariusz

Wilkowski

upr. nr MAZ/0425/POOS/12 w
specjalności instalacyjno-inż. w
zakresie sieci i inst. sanitarnych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Andrzej
Skarżyński

upr. bud. nr Cie-75/88 w
specjalności inst.-inżynieryjnej w

zakresie instalacji elektrycznych nr.

SPRAWDZIŁ mgr inż. Mirosław
Komorowski

upr. bud. nr Cie-48/84 w
specjalności inst.-inżynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych

WB-01   -   Projektowany wylot boczny
K-00    -   Oznaczenie projektowanej studni żelbetowej Ø3000/2500
D-00    -   Oznaczenie projektowanej studni żelbetowej Ø1200 /tworzywowej Ø425
SP-00    -   Oznaczenie projektowanego separatora wód deszczowych
W-00    -   Oznaczenie projektowanego wpustu ulicznego

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej rur  żelbetowych bezkielichowych
 SIMPLEX Ø1000
Projektowana sieć kan. deszczowej  z rur żelbetowych WIPRO Ø800, Ø500, Ø400

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej  z rur PVC-U SDR34 Ø315

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 Ø250

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej  z rur PVC-U SDR34 Ø200

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej  z rurGRP SN160000 Ø960-przecisk

Projektowana wg. odrębnego pracowania przebudowa gazociagu z rur
PE100RCSDR11 Ø63/Ø40
Projektowana  przebudowa wodociągu z rur PVCØ0,25m

krawędź pobocza żwirowego

Potwierdzam zgodność wydrukowanej kopii mapy z
oryginałem mapy do celów projektowych


