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Grajewo, dnia 29.03.2010 r.
(miejscowosc i data)

.........................................

WA. 7351-25/2010
(nrrejestruorganuwydajacegodecyzje)

DECYZJA NR 43 /2010

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. l, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,z póznozm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.
1071, z póznozm.)
Po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 23.02.2010r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na przebudowe

ulicy Strazackiejw km O+OOO~O+141, Nowej w km O+OOO~O+130 i Ogrodowej O+OOO~O+111;
0+000~0+126 w msc. Szczuczyn na dzialkach nr 786,798/1,799/1, 800, 802, oraz czesci dzialek
nr 378,382/2, 789, 801.

Gminie i Miastu Szczuczyn
Plac 100-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora orazjego adres)

Autor projektu: mgr inz. Bogdan Kuczynski - uprawnienia budowlane Nr PDL/0020/POOD/06, wpisany na
liste czlonków Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa pod nr PDL/BD/0759/0l.

( imie i nazwisko autora projektu oraz specjalnosc, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na
liste czlonków wlasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniemnastepujacychwarunków,zgodniez art. 36ust.l orazart. 42 ust.2 i 3 ustawy
-Prawo budowlane:

1. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
projektowana inwestycje realizowac zgodnie z opracowanym projektem budowlanym,
przepisami BHP obowiazujacymi przy prowadzeniu robót budowlanych i Polskimi Normami
obowiazujacymi w budownictwie.
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektów budowlanych-----------------------------------------
3. Termin rozbiórki:

1) istniejacych obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania---------
2) tymczasowych obiektów budowlanych -----------------------------------------------------------

4. Szczególowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nalezy ustanowic kierownika
budowy odpowiedniej specjalnosci.
5. Inwestor jest zobowiazany:

l) zawiadomic wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej



21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania2,. ., ..

uzytko'..vanie2
6. Kierownik budowy (robót) jest obowiazany prowadzic dziennik budowy lub rozbiórki oraz
umiescic na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablice
informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.2

Obszar oddzialywania obiektu/-ów, o którym mowa wart. 28 ust. 2 ustawy -Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci:
1) dzialki nr 786, 798/1, 799/1, 800, 802, oraz czesci dzialek nr 378, 382/2, 789,801 m. Szczuczyn.
Kategoria obiektu: IV

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2010r. inwestor wystapil z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przebudowe
ulicy Strazackiej w km 0+00070+141, Nowej w km 0+00070+130 i Ogrodowej 0+00070+111;
0+00070+126 w msc. Szczuczyn na dzialkach nr 786,798/1,799/1,800,802, oraz czesci dzialek
nr 378, 382/2, 789, 801 zalaczajac wymagane przepisami dokumenty: 4 egzemplarze projektu
budowlanego, oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, Wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Szczuczyn w czesci dotyczacej terenów objetych strefa ochrony konserwatorskiej Uchwala
Nr X/62/99 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 Listopada 1999r.

Zalaczony do wniosku projekt budowlany uwzglednia warunki zawarte w Uchwale Rady
Miejskiej w Szczuczynie i zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, projektant zlozyl oswiadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy budowlanej.

Reasumujac powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Podlaskiego za posrednictwem Starosty
Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zalaczniki:
1. Projekt budowlany 2 egz. - Inwestor
2. Projekt budowlany 1 egz. - PINB Grajewo

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o oplacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz.1635/.



Otrzvmuja:
1. IGmina i Miasto Szczuczyn

Plac 1000-Lecia 23, 19-230 Szczucz n
2. Burmistrz Szczuczyna

Plac 1000-Lecia 23, 19-230 Szczuczyn
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Zwyciestwa 2, 15-703 Bialystok
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Kolejowa 19, 19-200 Grajewo
5. Ala

Pouczenie:

I. Inwestor jest obowiazany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robót budowlanych, na które jest wymagane
pozwolenia na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzór nad zgodnoscia realizacji
budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:

I) oswiadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiazku kierowania budowa(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o którym mowa wart. 12 ust. 7
ustawy -Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego-oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace
przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenia, o
którym mowa wart. 12 ust. 7 ustawy -Prawo budowlane,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o którym mowa wart. 42 ust.2 pkt 2 ustawy-Prawo budowlane,
2.Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.
3.W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie niejest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna przystapic po uplywie

21 dni od dnia doreczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy,jezeli organ w tym
terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole
budowy, zgodnie z art. 59a ustawy-Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli. 2

Jesli nie zachodza wymienione okolicznosci lub potrzeba -skreslic

2 Niepotrzebne skreslic
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt : PRZEBUDOWA ULICY STRAZACKIEJ,
NOWEJ I OGRODOWEJ W SZCZUCZYNIE

Adres: Ulica Strazacka w km 0+000+0+141
Ulica Nowa w km 0+000+0+130
Ulica Ogrodowa w km 0+000+0+111; 0+000+0+126
(Grunty m. Szczuczyn dzialki nr 786; 798/1; 799/1; 800; 802 oraz
czesci dzialek nr 378; 782/2; 789; 801)

Inwestor: Gmina i Miasto w Szczuczyn

Opracowal:

Asystent projektanta:
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SPIS ZAWARTOSCI

Czesc opisowo - obliczeniowa

1. Opis techniczny
2. Informacjabezpieczenstwai ochronyzdrowia

Czesc rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1 : 5000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500 Ark. 1; 2
3. Plan sytuacyjny 1 : 400 Ark. 1; 2; 3
4. Profil podluzny 1 : 50/500 Ark. 1; 2; 3; 4
5. Przekroje normalne 1 : 50 Ark. 1; 2; 3
6. Studzienka rewizyjna kanalu deszczowego 1: 50
7. Studzienka sciekowa 1 : 25
8. Profil podluzny kanalu deszczowego 1: 50/500 Ark. 1; 2; 3; 4
9. Rozwiazanie warstwicowe skrzyzowan 1:200 Ark. 1; 2
10. Profil podluzny kraweznika na zamknieciu ulicy Nowej 1 : 25/250
11. Wyniki z badan gruntu
12. Punkty charakterystyczne odcinka



Zal. nr 1

Opis techniczny

na przebudowe ul. Strazackiej w km 0+000+0+141; ul. Nowej w km 0+000+0+130
i ul. Ogrodowej w km 0+000+0+111; 0+000+0+126 w m. Szczuczyn

1. DANE OGÓLNE

Prace projektowe: Projekt budowlany

Obiekt: Przebudowa ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie

Adres: Ulica Strazacka w km 0+000+0+141;
ulica Nowa w km 0+000+0+130;

ulica Ogrodowa w km 0+000+0+111; 0+000+0+126

Gmina Szczuczyn
Powiat grajewski
Województwo podlaskie

Inwestor: Gmina i Miasto Szczuczyn

Projektant branzy drogowej: mgr inz. Bogdan Kuczynski

2. DZIALKI POLOZONE W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Przebudowa ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie bedzie wykonywana na
dzialkach o nr ewidencyjnym 786; 798/1; 799/1; 800; 802 i czesci dzialek o nr ewidencyjnym 378;
782/2; 789; 801 polozonych w obrebie miejscowosci Szczuczyn. Roboty budowlane beda
prowadzone w granicach pasa drogowego dróg gminnych oraz pasa drogowego drogi krajowej nr
61 na skrzyzowaniu z projektowanymi ulicami na czesci dzialki o nr 378.

3. PODSTAWAOPRACOWANIA

./ zamówieniaInwestora - Burmistrza Szczuczyna,

./ kopii mapy zasadniczej do celów projektowych obejmujacych zakres opracowania

w skali 1 : 500,

./ rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunków technicznychjakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Poz. 430),

./ ustalen z Inwestorem,

./ pomiarów wlasnych w terenie.



4. CHRAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Stan istniejacej nawierzchni i przebieg w planie

- ul. Strazacka w km O+OOO-i-O+141

Przebudowywana ulica Strazacka posiada dlugosc 141m i jest polozona przy budynku
Strazy Pozarnej. Poczatek odcinka jest na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 61 ulica Lomzynska
(krawedz nawierzchni bitumicznej), zas koniec odcinka jest na skrzyzowaniu z ulica Senatorska
(krawedz nawierzchni bitumicznej). Projektowana ulica na poczatkowym odcinku na dlugosci 2m
i na koncu odcinka na dlugosci 3m posiada nawierzchnie bitumiczna a na pozostalym odcinka
nawierzchnie brukowa. Nawierzchnia brukowa jest o szerokosci zmiennej od 5,5m na poczatku
odcinka i do 9m na koncu odcinka. Nawierzchnia brukowa jest w zlym stanie technicznym
z duzymi nierównosciami poprzecznymi. Profil podluzny ulicy jest wlasciwie uksztaltowany. Ulica
Strazacka jest obramowana obustronnym kraweznikiem betonowym owym. 30x15cm lokalnie
w zlym stanie technicznym oraz posiada obustronne chodniki z polbruku i plytek betonowych oraz
prawostronne zatoki postojowe z trylinki. Projektowany odcinek przebiega w planie w linii prostej.
W km 0+021,5 po stronie prawej jedno drzewo znajduje sie okolo O,5mza istniejacym chodnikiem
i zachodzi koniecznosc jego wycinki.

- ul. Nowaw km O+OOO-i-O+130

Projektowana ulica Nowa posiada dlugosc 130m i jest polozona przy Parku Miejskim.
Poczatek ulicy jest na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 61 ulica Lomzynska (krawedz nawierzchni
bitumicznej), zas koncem jest krawedzia nawierzchni bitumicznej ulicy Senatorskiej. Projektowana
ulica na poczatkowym odcinku na dlugosci 2m i na koncu odcinka na dlugosci 3m posiada
nawierzchnie bitumiczna a na pozostalym odcinka nawierzchnie brukowa. Nawierzchnia brukowa
jest o szerokosci od 8,5m na poczatku i do 5,5m na koncu odcinka. Istniejaca nawierzchnia
brukowa jest w bardzo zlym stanie technicznym: wystepuja nierównosci podluzne i poprzeczne.
Profil podluzny ulicy jest niewlasciwie uksztaltowany przy skrzyzowaniu z ulica Ogrodowa spadki
podluzne jezdni sa za male. Na poczatkowym odcinku jezdnia posiada obustronny chodnik z plytek
betonowych w bardzo zlym stanie technicznym. Przy koncu odcinka po stronie lewej przed
skrzyzowaniem z ulica Senatorska znajduje sie zatoka postojowa o nawierzchni utwardzonej.
W km 0+048,5 po stronie lewej ulica Nowa krzyzuje sie z ulica Ogrodowa odc. II. Ulica w planie
posiada jedno zalamanie trasy w lewo o malym kacie zwrotu.

- ul. Ogrodowaode.I w km O+OOO-i-O+111
Ulica Ogrodowa odcinek I posiada dlugosc 111m i jest polozona przy Parku Miejskim.

Poczatek ulicy jest na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 61 ulica Lomzynska (krawedz nawierzchni
bitumicznej), zas koncem jest poczatek lepszej nawierzchni bitumicznej przed skrzyzowaniem
z ulica Senatorska. Projektowana ulica na poczatkowym odcinku na dlugosci 14m i na koncu
odcinka na dlugosci 5m posiada nawierzchnie bitumiczna a na pozostalym odcinka nawierzchnie
brukowa. Szerokosc jezdni jest zmienna od 8m na poczatku odcinka do 6m na koncu odcinka.
Nawierzchnia brukowa jest w bardzo zlym stanie technicznym, lokalnie wystepuja duze
nierównosci. Profil podluzny ulicy jest zle uksztaltowany i wystepuja lokalne zastoiska wód
opadowych. Ulica jest obramowana obustronnym kraweznikiem betonowym owym. 30x15cm
lokalnie w zlym stanie technicznym oraz posiada obustronne chodniki z polbruku i plytek
betonowych. Ulica w planie posiada jedno zalamanie trasy w prawo o malym kacie zwrotu.
Punktem charakterystycznym odcinka w km 0+045 po stronie prawej jest skrzyzowanie z ulica
Ogrodowa odc. II.

- ul. Ogrodowa ode. /I w km 0+000+0+126
Odcinek II ulicy Ogrodowej posiada dlugosc 126m i jest odcinkiem laczacym odc. I ulicy

Ogrodowej z ulica Nowa. Po stronie lewej ulicy jest polozony Park Miejski a po prawej stronie
zabudowa jednorodzinna zwarta. Projektowany odcinek przebiega w planie w linii prostej. Ulica na
calym odcinku posiada nawierzchnie brukowa szerokosci 5,5m oraz pobocza gruntowe
o szerokosci po 1,5m, które sa zanizone do profilu poprzecznego jezdni. Profil podluzny ulicy jest
niewlasciwie uksztaltowany w srodkowej czesci odcinka spadki podluzne jezdni sa za male.
Nawierzchnia brukowa jest w zlym stanie technicznym z duzymi nierównosciami podluznymi
i poprzecznymi.



-

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Dane techniczno-projektowe

· kategoria drogi
· klasa techniczna drogi
· predkosc projektowa
· szerokosc jezdni
· spadki poprzeczne jezdni
· szerokosc chodników
· spadek poprzeczny chodnika
· spadek poprzeczny zatok postojowych

gminna
D
40km
4,5m; 5,5m; 6m; 6,5m
2/2%
1,1+ 4,5m
2%
1,5%

Przebudowa ulic bedzie polegala na rozbiórce istniejacych chodników i wykonaniu nowych
chodników z kostki brukowej grafitowej z zastosowaniem opaski z polbruku zóltego, wykonaniu
wjazdów do posesji z kostki brukowej szarej oraz wykonaniu zatok postojowych z kostki brukowej
szarej i zóltej, poprawieniu odwodnienia ulic, na dobudowaniu do deszczowego kanalu zbiorczego
odcinków kanalów bocznych, wyrównaniu istniejacej podbudowy brukowej kruszywem lamanym,
wykonaniu podbudowy z kruszywa lamanego na poszerzeniach jezdni i w miejscu rozbiórki bruku,
ulozeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego.
Realizacja przedsiewziecia nie koliduje z ustaleniami obowiazujacego dla tego terenu Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, miasta Szczuczyn w czesci dotyczacej terenów objetych
strefa ochrony konserwatorskiej.
Inwestycja lokalizowana jest w strefie ,,8"- scislej ochrony konserwatorskiej historycznego ukladu
urbanistycznego, objetej ochrona na podstawie ustalen i na zasadach okreslonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

5.2. Rozwiazania sytuacyjne

Projekt budowlany przewiduje przebudowe ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie
o klasie dróg dojazdowych dla kategorii ruchu KR-1. Zaprojektowane ulice dojazdowe mieszcza
sie w geodezyjnym pasie drogowym. Projekt budowlany przewiduje przebudowe skrzyzowan
projektowanych ulic z ulica Lomzynska (droga krajowa nr 61) oraz z ulica Senatorska (ulica
miejska o klasie drogi lokalnej). Przebudowe ulic Strazackiej, Nowej i Ogrodowej zaprojektowano
zgodnie z dolaczonym projektem zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 - zal. nr 2 orazplanem
sytuacyjnym -zal. nr 3.

- ul. Strazacka w km O+OOO-;,{)+ 141

Poczatek ulicy zlokalizowano na krawedzi nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 61, zas koniec na
krawedzi jezdni ulicy Senatorskiej. Odcinek ulicy przebiega w linii prostej.

- ul. Nowa w km O+OOO-;'{)+130
Poczatek ulicy zlokalizowano na krawedzi nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 61, zas koniec na
krawedzi jezdni ulicy Senatorskiej. W km 0+000+0+004 ulica bedzie posiadala chodnik zamykajacy
wlot od strony drogi krajowej. W km 0+048,5 po str. lewej jest skrzyzowanie z ul. Ogrodowa odc. II.
Zaprojektowano luk poziomy o nastepujacych parametrach:
W1=0+064,2; 0=6,89; R=250m; T=13,36m; z=0,36m; i=2%/2%

- ul. Ogrodowa odc. I w km O+OOO-;,{)+111

Poczatek ulicy zlokalizowano na krawedzi nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 61, zas koniec na
krawedzi jezdni ulicy Senatorskiej. W km 0+045 po str. prawej jest skrzyzowanie z ul. Ogrodowa
odc. II.
Zaprojektowano luk poziomy o nastepujacych parametrach:
W1=0+045,0; 0=2,29; R=1000m; T=17,28m; z=0,15m; i=2%/2%

- ul. Ogrodowa odc. "w km O+OOO-;'{)+126
Poczatek ulicy zlokalizowano na krawedzi nawierzchni jezdni ulicy Ogrodowej odc. I, zas koniec na
krawedzi jezdni ulicy Nowej. Odcinek ulicy przebiega w linii prostej.



-
5.3. Niweleta drogi .

- ul. Strazacka w km 0+000+0+141
Na calym odcinku, zaprojektowano niwelete przystosowujac jej rzedne do przyleglego

terenu oraz do skrzyzowan i wjazdów gospodarczych poprzez wyrównanie istniejacej podbudowy
kruszywem lamanym, wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego w miejscu rozbiórki bruku
oraz wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaprojektowano spadki podluzne
jezdni od 0,8% do 2% w celu poprawienia odwodnienia. Dowiazano sie do punktu geodezyjnego
wysokosciowego Reper 03 -bolec na budynku nr 2 w km 0+003 po stronie lewej, rzedna 127,67.

- ul. Nowa w km 0+000+0+130
Na calym odcinku, zalozono niwelete istniejacej drogi przystosowujac jej rzedne do

przyleglego terenu oraz do skrzyzowan z ulicami sasiednimi, poprzez wykonanie podbudowy
z kruszywa lamanego w miejscu rozbiórki bruku oraz wykonanie warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego. Zaprojektowano spadki podluzne jezdni od 0,6% do 1%.

- ul. Ogrodowa ode. I w km 0+000+0+111
Zaprojektowano nowa niwelete drogi z uwagi na poprawienie odwodnienia przystosowujac

jej rzedne do przyleglego terenu oraz do skrzyzowan z ulicami sasiednimi. Zaprojektowano spadki
podluzne jezdni od 0,6% do 3%. Punkt osnowy geodezyjnej nr 1159 na ulicy Ogrodowej w km
0+001 po stronie lewej, który po przebudowie bedzie zlokalizowany przy krawedzi jezdni obok
kraweznika betonowego zgodnie z uzgodnieniem z Wydzialem Geodezji w Grajewie jest
wyznaczony do zabezpieczenia przez Wykonawce robót.

- ul. Ogrodowa ode. /I w km 0+000+0+126
Na calym odcinku, zalozono niwelete istniejacej drogi przystosowujac jej rzedne do

przyleglego terenu oraz do skrzyzowan z ulicami sasiednimi, poprzez wykonanie podbudowy
z kruszywa lamanego oraz wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaprojektowano
spadki podluzne jezdni od 0,6% do 1%. Dowiazano sie do punktu geodezyjnego wysokosciowego
Reper 05 -bolec na budynku gospodarczym w km 0+008 po stronie prawej, rzedna 127,97.

5.4. Przekroje normalne:

- ul. Strazacka
a) szerokosc jezdni :
· w km 0+000+0+007 przejscie z 7,5m na 4,5m
· w km 0+007+0+013 4,5m
· w km 0+013+0+035 przejscie z 4,5m na 6,5m
· w km 0+035+0+133 6,5m
· w km 0+133+0+141 przejscie z 6,5mna 13,5m
b) spadki poprzeczne jezdni daszkowe 2%/2% w km 0+007+0+133
c) szerokosc projektowanych chodników od 1,2m do 3m
d) spadek poprzeczny chodników 2%
e) spadek poprzeczny zatok postojowych 1,5%
f) spadek poprzeczny zatoki postojowo-manewrowej 1,5%

- ul. Nowa
a) szerokosc jezdni:
· w km 0+004+0+024 5,5m
· w km 0+024+0+044 przejscie z 5,5m na 6,5m
· w km 0+044+0+123 6,5m
· w km 0+123+0+130 przejscie z 6,5m na 13,5m

b ) spadki poprzeczne jezdni daszkowe 2%/2% w km 0+004+0+123
c) szerokosc projektowanych chodników od 1,1m do 2,2m
d) spadek poprzeczny chodników 2%
e) spadek poprzeczny zatok postojowych 1,5%
f) spadek poprzeczny placu manewrowego 1,5%



- ul. Ogrodowa ode. I
a) szerokosc jezdni :
· w km 0+000+0+010 przejscie z 15,5m na 6,5m
· w km 0+010+0+105 6,5m
· w km 0+105+0+111 przejscie z 6,5m na 9m
b) spadki poprzeczne jezdni daszkowe 2%/2% w km 0+010+0+105
c) szerokosc projektowanych chodników od 1,Sm do 4,9m
d) spadek poprzeczny chodników 2%

- ul. Ogrodowa ode. "
a) szerokosc jezdni:
· w km 0+000+0+007 przejscie z 12m na 6m
· w km 0+007+0+119 6m
· w km 0+119+0+126 przejscie z 6m na 12m
b) spadki poprzeczne jezdni daszkowe 2%/2% w km 0+007+0+119
c) szerokosc projektowanych chodników 1,Sm
d) spadek poprzeczny chodników 2%

5.5. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Na podstawie wyników badan gruntów na ulicy Strazackiej i Ogrodowej w obrebie skrzyzowania
z droga krajowa nr 61 stwierdzono, ze w podlozu w górnej czesci zalegaja piaski drobne, a glebiej
piaski srednie i grube. Piasek drobny nie jest zapylony ani zagliniony, jedynie w warstwie piasku
drobnego stwierdzono okruchy cegiel i srednich kamieni. W czasie wykonania otworów nie
stwierdzono wód gruntowych. Z uwagi na niejednorodnosG podloza gruntowego, wprowadzono
dodatkowo dla ruchu KR-3 dolna warstwe podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Ulica Strazacka

- w km 0+000+0+007 konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR-3
a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubosci 4cm ,
b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm o grubosci 6cm,
c) górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm o grubosci 8cm,
d) warstwa podbudowy pomocnicza z kruszywa lamanego o grubosci 20cm,
e) dolna warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 10cm.

- w km 0+007+0+020; 0+090+0+141 oraz na poszerzeniu jezdni konstrukcja nawierzchni dla
ruchu KR-1
a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubosci 4cm,
b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm o grubosci 4cm,
c) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm,

- w km 0+020+0+090 konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR-1
a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubosci 4cm,
b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm o grubosci 4cm,
c) wyrównanie podbudowy brukowej kruszywem lamanym,
d) istniejaca podbudowa brukowa.

Ulica Nowa

- w km 0+000+0+004 konstrukcja nawierzchni chodnika na zamknieciu wlotu
a) kostka brukowa betonowa koloru szarego o grubosci 8cm ,
b) pOdsypkacementowo-piaskowa o grubosci 4cm,
c) wyrównanie podbudowy kruszywem lamanym,
d) istniejaca podbudowa brukowa.



- w km O+004-f()+130konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR-1
a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubosci 4cm,
b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm o grubosci 4cm,
c) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm,

Ulica Ogrodowa ode. I

- w km O+OOO-f()+010konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR-3
a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubosci 4cm ,
b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm o grubosci 6cm,
c) górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm o grubosci 8cm
d) warstwa podbudowy pomocnicza z kruszywa lamanego o grubosci 20cm,
e) dolna warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 10cm.

- w km O+045-f()+084;O+091-f()+111oraz na poszerzeniu jezdni konstrukcja nawierzchni dla
ruchu KR-1
a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubosci 4cm,
b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm o grubosci 4cm,
c) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm,

- w km O+010-f()+045;O+084-f()+091konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR-1
a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubosci 4cm,
b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm o grubosci 4cm,
c) wyrównanie podbudowy brukowej kruszywem lamanym,
d) istniejaca podbudowa brukowa.

Ulica Ogrodowa ode. /I

- wkmO+OOO-f()+126konstrukcjanawierzchnidla ruchuKR-1
a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubosci 4cm,
b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm o grubosci 4cm,
c) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm,

5.6. Skrzyzowania

- ul. Strazacka
Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan ulicy Strazackiej z ulicami: Lomzynska na poczatku
odcinka i ul. Senatorska na koncu odcinka. Zalozono promienie luków wyokraglajacych na
skrzyzowaniu z droga kraj. nr 61 po 1m i 7m a z ulica Senatorska odpowiednio 6m i 8m.
Skrzyzowanie ulicy Strazackiej z droga krajowa nr 61 nie spelnia warunku minimalnego promienia
skretu w prawo dla drogi krajowej klasy GP oraz jest brak widocznosci na skrzyzowaniu z lewej
strony w zwiazku z czym na tym wlocie zostal zachowany wyjazd w prawo z zakazem wjazdu.

- ul. Nowa
Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan ulicy Nowej z ulica Senatorska na koncu odcinka oraz
z ulica Ogrodowa odc. II. Zalozono promienie luków wyokraglajacych na skrzyzowaniu z ulica
Senatorska 6m i 7m. Skrzyzowanie ulicy Nowej z droga krajowa nr 61 nie spelnia warunku
minimalnego promienia skretu w prawo dla drogi krajowej klasy GP oraz jest brak widocznosci na
skrzyzowaniu z obu stron w zwiazku z czym wlot zostal zlikwidowany -od strony ulicyLomzynskiej
na szerokosci 4m zaprojektowano chodnik i zamknieto ulice slupkami blokujacymi stalowymi
o wysokosci 0,7m. Na zamknieciu wlotu ulicy bedzie ustawiony kraweznik zgodnie z profilem
podluznym zal. nr 10, a istniejaca nawierzchnia przy krawedzi drogi kraj. nr 61 bedzie wyrównana.

- ul. Ogrodowa ode. I
Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan ulicy Ogrodowej odc. I z ulicami: Lomzynska na
poczatku odcinka i ul. Senatorska na koncu odcinka oraz z ulica Ogrodowa odc. II. Zalozono
promienie luków wyokraglajacych na skrzyzowaniu z droga kraj. nr 61 po 7m i 10m a z ulica
Senatorska odpowiednio 6m.



- ul. Ogrodowa ode. /I
Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan ulicy Ogrodowej ode. II z ulicami: Ogrodowa odc. I na
poczatku odcinka i ul. Nowa na koncu odcinka. Zalozono promienie luków wyokraglajacych na
skrzyzowaniach odpowiednio 5m i 7m.

5.7. Krawezniki i chodniki

-

Zalozono na ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej ustawienie kraweznika betonowego owym.
30x15cm z obu stron jezdni na lawie betonowej 8-10 z oporem. Na skrzyzowaniach ulicy
Strazackiej i Ogrodowej z droga krajowa nr 61 na wyokragleniu luków poziomych zaprojektowano
kraweznik betonowy 30x20cm na lawie betonowej 8-10 z oporem. W obrebie tych wlotów
projektowany kraweznik betonowy bedzie obnizony do wysokosci istniejacych chodników w ciagu
drogi krajowej nr 61. Kraweznik betonowy owym. 30x20cm zamykajacy wlot ulicy Nowej bedzie
ustawiony na wysokosci 12cm od istniejacej krawedzi jezdni ulicy Lomzynskiej. W obrebie przejsc
dla pieszych na wlocie ulicy Strazackiej w km 0+003+0+007 oraz na wlocie ulicy Ogrodowej w km
0+005+0+009 projektuje sie obnizenie kraweznika betonowego na wysokosc 2cm w stosunku do
krawedzi nawierzchni jezdni. W rejonie innych przejsc dla pieszych pokazanych w projekcie stalej
organizacji ruchu kraweznik nalezy obnizyc w celu przejscia osobom niepelnosprawnym.
Projektuje sie chodniki z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego z opaska zólta na podsypce
cementowo-piaskowej. Szerokosc chodnika jest zmienna i waha sie od 1,2m do 2m, tylko na ulicy
Ogrodowej odc. I na poczatku odcinka po stronie prawej szerokosc wynosi 4,5m. Szerokosc
opaski zóltej od strony jezdni i od strony posesji bedzie wynosic po 0,1m na dlugosc jednej kostki
brukowej. Od strony posesji chodnik bedzie obramowany obrzezem betonowym owym. 20x6cm
na podsypce cementowo-piaskowej lub fundamentem ogrodzenia. Na ulicy Strazackiej przy
oddzieleniu placu postojowo-manewrowego od jezdni zaprojektowano chodnik z kostki brukowej
grafitowej o szerokosci 1,8m przy obnizonym krawezniku od strony jezdni. Zaprojektowano
dodatkowo chodnik z polbruku w ciagu ulicy Senatorskiej, który laczy ulice Strazacka i Nowa
o szerokosci 1,4m obramowany istniejacym kraweznikiem betonowym i obrzezem betonowym od
strony posesji. Szczególowe usytuowanie chodników pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji
na planie sytuacyjnym.

5.8. Wjazdy

Projektuje sie wjazdy gospodarcze do posesji z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm koloru
szarego. Od strony posesji wjazdy beda obramowane kraweznikiem betonowym owym. 25x12cm.
Przyjeto na zjazdach bramowych nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
- warstwa jezdna z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm
- podsypke cementowo-piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10cm na wjazdach nie utwardzonych
Wjazdy do posesji pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji na planie sytuacyjnym.

5.9. Zatoki postojowe i trawniki

- ul. Strazacka

Zaprojektowano nastepujace zatoki postojowe:
a) zatoka postojowa po str. prawej przy wjezdzie w km 0+059
- glebokosc zatoki 5m,
- ilosc stanowisk postojowych dla samochodów osobowych - 3szt. o szer. 2,4m.
b) zatoka postojowa po str. prawej przy schodach
- glebokosc zatoki 5m,
- ilosc stanowisk postojowych dla samochodów osobowych - 2szt. o szer. 2,4m,
- ilosc stanowisk dla niepelnosprawnych - 1szt. skrajne o szer. 3,3m.
c) zatoka postojowa po str. prawej przy bloku mieszkalnym
- glebokosc zatoki 5m,
- ilosc stanowisk postojowych dla samochodów osobowych - 8szt.o szer.2,4m,
- ilosc stanowisk dla niepelnosprawnych - 1szt. skrajne o szer. 3,3m.
d) zatoka postojowa po str. prawej przy skrzyzowaniu z ul. Senatorska
- glebokosc zatoki 5m,
- ilosc stanowisk postojowych dla samochodów osobowych - 3szt. o szer. 2,4m.



Po stronie lewej przy budynku Strazy Pozarnej zaprojektowano przebudowe istniejacego
utwardzonego placu na plac postojowo-manewrowy o nawierzchni z kostki brukowej szarej.
Na zatokach nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm i podbudowie z kruszywa lamanego grubosci 15cm obramowana od strony
jezdni o nawierzchni bitumicznej kraweznikiem betonowym wjazdowym 22x15cm na lawie
z betonu 8-10, a od strony chodnika kraweznikiem owym. 30x15cm. Obrys stanowisk postojowych
nalezy wykonac z kostki brukowej zóltej.
Zaprojektowano piec trawników po stronie prawej przylegajacych do jezdni i rozdzielajacych zatoki
postojowe oraz jeden trawnik przy skrzyzowaniu z ulica Lomzynska.

- ul. Nowa
Zaprojektowanonastepujacezatokipostojowe:
a) zatokapostojowapo str. lewejprzyulicyOgrodowej
- glebokosc zatoki 4,5m,
- ilosc stanowisk postojowych dla samochodów osobowych - 3szt. o szer. 2,4m,
- ilosc stanowisk dla niepelnosprawnych - 1szt. skrajne o szer. 3,3m.
b) zatoka postojowa po stronie lewej przy skrzyzowaniu z ulica Senatorska:
- glebokosc zatoki 4,8m,

- szerokosc drogi manewrowej od strony jezdni 4,5m,
- ilosc stanowisk postojowych dla samochodów osobowych - 5szt. o szer. 2,4m
- ilosc stanowisk dla niepelnosprawnych - 1szt. skrajne o szer. 3,5m.
Na poczatku ulicy Nowej w km 0+004+0+022 po stronie lewej zaprojektowano plac manewrowy do
zawracania w ksztalcie trapezu o szerokosci od 3,2m na poczatku do 4,3m na koncu przy styku
z zatoka postojowa. Na placu manewrowym zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Na zatokach projektowana jest nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i podbudowie z kruszywa naturalnego grubosci 15cm
obramowana od strony jezdni o nawierzchni bitumicznej kraweznikiem betonowym wjazdowym
22x15cm na lawie z betonu 8-10, a od strony chodnika kraweznikiem owym. 30x15cm.
Obrys stanowisk postojowych nalezy wykonac z kostki brukowej zóltej.
W obrebie skrzyzowania z ulica Ogrodowa zaprojektowano trawnik oddzielajacy chodnik od jezdni.

- ul. Ogrodowa odc. I
Zaprojektowano dwa trawniki przy oddzieleniu chodnika od jezdni po stronie prawej ulicy od
poczatku odcinka do skrzyzowania z ul. Ogrodowa odc. II.

6. ODWODNIENIE

W celu poprawienia odwodnienia ulic zaprojektowano dobudowanie do istniejacego deszczowego
kanalu zbiorczego odcinków kanalów bocznych.

- ul. Strazacka

Projektuje sie w km 0+015+0+141 rozbudowe istniejacej kanalizacji deszczowej
z podlaczeniem jej do istniejacej kanalizacji deszczowej biegnacej w ciagu ulicy Senatorskiej.
Kanal deszczowy bedzie z rur z tworzyw sztucznych eJ31,5cm, oraz studnie rewizyjne z kregów
betonowych o srednicy 120cm. Studzienki sciekowe eJ 50cm z osadnikiem beda polaczone
przykanalikiem z PCV eJ20cm ze studniami rewizyjnymi. Spadek podluzny kanalu deszczowego
bedzie wynosil powyzej od 0,3% do 0,35%. Zaprojektowano zaglebienie deszczowego od strony
drogi krajowej nr 61 na glebokosc 1m i uzyskano uzgodnienie od Wielobranzowego
Przedsiebiorstwa w Szczuczynie. Istniejace dwa wpusty uliczne na drodze krajowej nr 61
w obrebie skrzyzowania sa przewidziane do wyremontowania, a kratki sciekowe do
wyregulowania.

- ul. Nowa

Projektuje sie rozbudowe w km 0+005+0+048 istniejacej kanalizacji deszczowej
z podlaczeniem jej do studni rewizyjnej w km 0+005 ulicy Nowej. Kanal deszczowy bedzie z rur
z tworzyw sztucznych eJ31,5cm, oraz studnie rewizyjne z kregów betonowych o srednicy 120cm.
Studzienki sciekowe eJ50cm z osadnikiem beda polaczone przykanalikiem z PCV eJ20cm ze
studniami rewizyjnymi. Spadek podluzny kanalu deszczowego bedzie wynosil od 0,34% do 0,45%.

.



:.
Na skrzyzowaniu ulicy Nowej z ulica Senatorska projektuje sie rozbudowe istniejacej

kanalizacji deszczowej z podlaczeniem do studzienki sciekowej na ulicy Senatorskiej. Kanal
deszczowy bedzie z rur z tworzyw sztucznych 0 20cm, oraz studnia rewizyjna o srednicy 120cm.
Spadek podluzny kanalu deszczowego na ulicy Senatorskiej bedzie wynosic 0,42%.
Istniejace dwa wpusty uliczne na drodze krajowej nr 61, które bezposrednio beda przylegaly do
projektowanego kraweznika betonowego zamykajacego wlot skrzyzowania sa przewidziane do
wyremontowania, a kratki sciekowe do wyregulowania.

- ul. Ogrodowa ode. I
Projektuje sie ustawienie po prawej stronie jezdni od skrzyzowania z ul. Ogrodowa odc. II
studzienek sciekowych z osadnikiem w celu przechwycenia wód opadowych z prawej strony
jezdni. Studzienki sciekowe beda polaczone z istniejacymi studniami rewizyjnymi przykanalikiem
z PCV 0 20cm. Istniejacy wpust uliczny na drodze krajowej nr 61 w obrebie skrzyzowania jest
przewidziany do wyremontowania, a kratka sciekowa do wyregulowania.

- ul. Ogrodowa ode. /I
Projektuje sie rozbudowe istniejacej kanalizacji deszczowej w km 0+000+0+016 z podlaczeniem jej
do istniejacej kanalizacji deszczowej biegnacej w ciagu ulicy Ogrodowej odc. I . Kanal deszczowy
bedzie z rur z tworzyw sztucznych 0 20cm, oraz studnia rewizyjna z kregów betonowych
o srednicy 120cm. Studzienki sciekowe 0 50cm z osadnikiem beda polaczone przykanalikiem
z PCV 0 20cm ze studnia rewizyjna.
Spadek podluzny kanalu deszczowego bedzie wynosil 0,31%.

7. URZADZENIA OBCE

W obszarze projektowanych ulic wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne i naziemne:
- podziemny kabel telefoniczny,
- naziemny kabel telefoniczny,
- kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami,
- kanalizacja deszczowa,
-wodociag wraz z przylaczami,
- podziemne kable energetyczne,
- naziemna linia energetyczna,
Na ulicy Strazackiej istniejaca kanalizacje telefoniczna biegnaca po prawej stronie jezdni wzdluz
projektowanego kraweznika betonowego ograniczajacego zatoke postojowa od chodnika nalezy
odpowiednio zabezpieczyc lupinami betonowymi. Na ulicy Strazackiej przelozyc istniejacy kabel
podziemny poza projektowany wjazd w km 0+059 oraz kabel zabezpieczyc rura dwudzielna
AROT. Na ulicy Ogrodowej ode. I po stronie prawej przy Parku Miejskim istniejacy slup
telefoniczny wraz z przylaczami, który koliduje z projektowanym chodnikiem nalezy przestawic
o 1m w kierunku ogrodzenia. Na skrzyzowaniu ulicy Nowej z Senatorska istniejacy podziemny
kabel energetyczny nalezy przelozyc i odpowiednio zabezpieczyc.
Ulice zaprojektowano w planie jak i w profilu podluznym tak aby uniknac kolizji z w/w
urzadzeniami, jednak przy wykonywaniu wykopów pod projektowany kanal deszczowy i studzienki
sciekowe nalezy zachowac szczególna ostroznosc na istniejace urzadzenia aby nie ulegly
uszkodzeniu.

8. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi beda wykonywane roboty stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia dla ludzi wyszczególnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa ochrony i zdrowia. Wszelkie roboty powinny byc wykonywane przy
zamknieciu polowy jezdni dla ruchu z mozliwoscia dojazdu dla ruchu lokalnego oraz nalezy je
oznakowac zgodnie z "Instrukcja oznakowania robót wykonywanych w pasie drogowym".
Opracowany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na projektowane ulice dojazdowe
w obrebie skrzyzowania z droga krajowa nr 61, który jest zalacznikiem do projektu budowlanego.
Po zakonczeniu robót ulice nalezy oznakowac zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu na
ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie, który jest odrebnym opracowaniem
dolaczonym do projektu budowlanego.



9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie dotyczy przebudowy ulic w Szczuczynie w sposób zapewniajacy
utrzymanie warunków przyrodniczych. Istniejaca szata roslinna sklada sie z pojedynczych drzew
rosnacych w pasie drogowym oraz trawników. Jest planowana wycinka 1szt. drzewa rosnacego po
prawej stronie w pasie zieleni na ul. Strazackiej, które jest spróchniale i korzeniami niszczy
istniejacy chodnik. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni odbywa sie poprzez projektowana
i istniejaca kanalizacje deszczowa. Opracowanie opierac sie bedzie na sprawdzonych juz
technologii przebudów dróg, w zwiazku z czym nie przewiduje sie szczególnych trudnosci przy
jego sporzadzaniu. Zastosowane beda rozwiazanie sprawdzone przy wielu tego typu robotach
budowlanych. Wykonanie przebudowy ulic poprawi jej parametry eksploatacyjne oraz zabezpieczy
przed dalsza degradacja. Nie podejmowanie dzialan remontowych moze doprowadzic do
powaznych utrudnien w ruchu, a nawet zagrozen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonanie
nowej nawierzchni zmniejszy poziom halasu i kurzu wynikajacy z ruchu pojazdów.
Przebudowa ulic bedzie wykonana w technologii uwzgledniajacej wymogi ochrony srodowiska.
Materialy uzyte do budowy ulic sa dopuszczone do stosowania w budownictwie nie powodujace
emisji szkodliwych substancji.

uczynski
bezograniczen

ci drogowej
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Zal. nr 2

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Do projektu przebudowy ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej
w Szczuczynie

1. Zakres robót dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczególnych obiektów.

1.1. Zakres robót.

W zakres robót wchodza: roboty rozbiórkowe, rozbudowa istniejacej kanalizacji
deszczowej, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa
lamanego, wyrównanie podbudowy kruszywem lamanym, wykonanie warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego, ustawienie krawezników, wykonanie chodników
z kostki brukowej, wykonanie trawników, wykonanie zatok postojowych. Roboty
musza byc oznakowane wg projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.

1.2. Wykaz istniejacych elementów podlegajacych adaptacji lub rozbiórce.
W ramach prowadzonych robót rozbiórce podlega istniejaca nawierzchnia
brukowa i bitumiczna oraz istniejace krawezniki i chodniki. Nie przewiduje sie
w projekcie budowlanym aby jakies istniejace elementy wyposazenia drogi
podlegaly adaptacji.

2. Wskazania elementów zagospodarowania dzialki lub terenu, które moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia
robót drogowych.

2.1. Elementy zagospodarowania dzialki, które moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- napowietrznaliniaenergetyczna.

2.2. Elementy terenu, które moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robót drogowych elementów terenu
stwarzajacych realne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robót budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje sie wystepowanie zagrozen takich
jak w punkcie 2, a dodatkowo przewiduje sie wystepowanie zagrozen podczas
wykonywania nastepujacych prac:

wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciala maszynami i narzedziami
uzytymi do rozbiórki),
wykonanie szalunków i innych prac za pomoca narzedzi prostych i narzedzi
mechanicznych stwarzajacych zagrozenie uszkodzenia ciala, wystepujace przy
budowie kanalizacji deszczowej i chodników.
zasadnicze roboty drogowe prowadzone pod ruchem (uszkodzenie ciala
maszynami, potracenie przez przejezdzajace pojazdy), wystepujace przez caly
okres realizacji obiektu,
roboty ziemne (wykopy pod studnie i kanal deszczowy) prowadzone pod ruchem
(uszkodzenie ciala maszynami, przysypanie gruntem), wystepuje podczas
wykonywania i utrzymywania wykopów.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed
przystapieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Zabezpieczenie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujacego instruktaz ogólny, instruktarz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich
przystapieniem do pracy:



a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwac wykonywanie danej czynnosci w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli
usuniecie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zglosic problem przelozonemu
w celu zmiany sposobu wykonania danej czynnosci.
w przypadku zagrozenia wykonania przez innego z pracowników prac
stwarzajacych zagrozenie pracownik, który zauwazyl zagrozenie jest
zobowiazany zglosic to osobie sprawujacej nadzór na budowie.
nalezy uzywac narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcja uzytkowa. Zabrania sie uzywania maszyn i urzadzen, które wykazuja
cechy nie spelniania wymagan bezpieczenstwa (nap. przetarty kabel, zepsuty
wylacznik, brak oslony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowac osobe
sprawujaca bezposredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usuniecia
uszkodzen lub wymiany urzadzenia.
uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne
jest jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie
z przepisami o szkoleniu pracowników.

b) stosowanie przez pracowników srodków ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia. Pracownicy sa obowiazani do stosowania srodków
ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do
wykonywanej czynnosci, a w szczególnosci:
ubrania ochronnego do wszystkich wykonywanych prac
rekawic ochronnych do wszystkich wykonywanych prac
czapki drelichowej do wszystkich wykonywanych prac
okularów ochronnych bialych do ciecia i szlifowania szlifierka katowa, do
przecinania elementów betonowych, do prac rozbiórkowych mlotem udarowym
i narzedziami ostrymi.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
zapewnienie bezposredniego nadzoru na pracami przez osoby kierujace,
wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru
przez osobe do tego wyznaczona jest niedopuszczalne,
zapewnienie odpowiednich srodków zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci,
instruktaz pracowników obejmujacy w szczególnosci: imienny podzial pracy,
ustalenie kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych czynnosci. W miejscach
szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robót drogowych
umieszczone beda znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia.

5. Wskazanie srodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robót budowlanych
w strefach szczególnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen.

przeszkolenie pracowników na wypadek koniecznosci udzielenia pierwszej
pomocy oraz w dziedzinie postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,
ciagly nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu
wykonania poszczególnych prac ze szczególnym uwzglednieniem konsekwencji
ich bezpieczenstwa,
ciagly nadzór, nad sposobem i miejscem skladowania materialów tak, aby nie
zaklócic sprawnej komunikacji i umozliwic szybka ewakuacje,
umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do
najblizszego pogotowia, policji i strazy pozarnej,
prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu.
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PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0.
Zaklad Sieci Lomza
ul. Polowa 16, 18-400 Lomza
Wydzial Rozwoju i Przylaczania do Sieci
Tel.: (+48 86) 216 34 61 lub (+48 85) 676 62 00
Fax: (+4886) 216 34 61 wew. 6209 lub (+48 85) 676 62 09

Urzad Miejski

19-230 w Szczuczynie

PI. 1000 lecia 23

W odpowiedzi na pismo nr SGR. 221.2-2/09 z dnia 23.09.2009r Zaklad Sieci Lomza wyraza

zgode na przebudowe linii kablowej nn 0,4 kV, kolidujacej z projektowana przebudowa ulicy

Nowej i Strazackiej (skrzyzowania z ulica Senatorska) w Szczuczynie. na nizej okreslonych

warunkach:

1. Istniejacy kabel energetyczny nn 0,4 kV typu YAKY 4x50 relacji stacja transformatorowa nr

2-21 - szafka SO (zlokalizowana przy skrzyzowaniu ulicy Senatorskiej i Kilinskiego) nalezy

przebudowac na odcinku kolidujacym na kabel tego samego typu i przekroju w miejsce nie

kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

2. Przebudowac istniejace przepusty dostosowujac je do nowych warunków

zagospodarowania terenu, wzglednie ulozyc dodatkowe przepusty o srednicy <P110

3. Terminy wylaczenia czynnych urzadzen spod napiecia uzgodnic z odpowiednim

wyprzedzeniem z Centrum Dyspozytorskim Lomza.

4. Projekt przebudowy objety niniejszymi warunkami przebudowy nalezy uzgodnic z ZS

Lomza przed przystapieniem do robót.

5. Wykonane prace zglosic do odbioru technicznego do ZS Lomza.

6. Waznosc warunków przebudowy ustala sie na okres dwóch lat od daty ich wystawienia.

7. Dane dodatkowe: P/S 2-21, Tr 250 kVA, linia: 4x50 YAKY - 210m,

W zalaczeniu przesylamy propozycje umowy w sprawie przebudowy. W przypadku

przyjecia zaproponowanych zapisów umowy, prosimy o podpisanie. wypelnienie i

odeslanie obu egzemplarzy umowy.

W okresie waznosci warunków przebudowy mozna wystapic z wnioskiem o

przedstawienie kolejnej propozycji umowy lub zaproponowac inny sposób realizowania

inwestycji. Umowa moze byc zawarta jedynie w okresie waznosci warunków

przebudowy.

PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0. z siedziba w Bialymstoku, 15-950 Bialystok. ul Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoku. XIIWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem
KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysokosc kapitalu zakladowego: 1 892 120000,00 zl, www.dystrybucja.zeb.com.pl



PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo zmiany propozycji umowy w

sprawie przebudowy, jezeli w okresie od daty niniejszego pisma do daty ewentualnego

zawarcia umowy nastapia zmiany przepisów prawa majace wplyw na jej tresc.

Z powazaniem

PGE Dvstrybw::ja 8ialystok 50. ~ C.O
Za~d~c SieL
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Zalaczniki:

1. Umowa (G-1) - 2 egz.
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PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0. z siedziba w Bialymstoku. 15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13. wpisana do rejestru
przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoku, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. pod
numerem
KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysokosc kapitalu zakladowego: 1 892 120000,00 zl, www.dystrybucja.zeb.com.pl
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Lomza, dnia 29.01.2010 r. /
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Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 11, art. 89 pkt. 2 ustawy z

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. 162, poz. 1568/, w
zwiazku z art. 83 ust. 2, art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880) oraz art. 104 Kpa po
rozpatrzeniu wniosku Pani Marii Konopki - Prezesa Zarzadu Spóldzielni Mieszkaniowej w
Szczuczynie o wydanie zezwolenia na usuniecie klonu usytuowanego na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Szczuczyna (dz. nr 785) przy ul. Strazackiej

DECYZJA

zezwalam

na wycinke klonu o obw. 190 cm, zaznaczonego kolorem zielonym na mapie sytuacyjnej stanowiacej
integralna czesc niniejszej decyzji:

UZASADNIENIE

W dniu 11.01.2010 roku do Delegatury Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w
Lomzy wplynal wniosek Pani Marii Konopki Prezesa Zarzadu Spóldzielni Mieszkaniowej w
Szczuczynie o wydanie zezwolenia na usuniecie klonu usytuowanego na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Szczuczyna (dz. nr 785) przy ul. Strazackiej.

Przedmiotowy wniosek uzasadniono tym, ze drzewo jest czesciowo spróchniale i zmurszale
wewnatrz pnia, posiada silnie rozbudowany system korzeniowy co stwarza zagrozenie dla ruchu
drogowego i dla pieszych, a takze pobliskiego bloku mieszkalnego. Równiez planowana wycinka
wynika z potrzeby modernizacji nawierzchni drogi publicznej i chodnika.

Podczas komisyjnych ogledzin w dniu 27.01.2010 r. stwierdzono, ze drzewo faktycznie
usytuowane jest obok bloku mieszkalnego, na granicy pasa drogowego. Drzewo posiada duzo suszu,
mocno rozbudowana korone, co stanowi dodatkowe zagrozenie dla ludzi i mienia. Równiez
rozbudowany system korzeniowy uniemozliwia modernizacje ulicy Strazackiej w Szczuczynie.
Biorac pod uwage stan drzewa, które stopniowo podsycha oraz zamiar modernizacji chodnika w
pasie drogowym uznano za konieczne usuniecie drzewa. Jednoczesnie stwierdza sie ze, w miejscu
lub poblizu usunietego drzewa konieczne jest odsadzenie drzewa w tym samym gatunku lub
innego szlachetnego drzewa lisciastego.

Wymóg uzyskania zezwolenia konserwatorskiego na wycinke zgodnie z art. 83 ust. 2
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 880) oraz art. 36 ust. 1 pkt. 11 przytoczonej na wstepie ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami wynika z faktu, ze drzewo znajduje sie na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Szczuczyna wpisanego do rejestru zabytków decyzja Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Lomzy z dnia 29.08.12986 r., KL.WKZ-5340-586 i na tej podstawie
podlega ochronie konserwatorskiej z mocy prawa.

Biorac pod uwage powyzsze ustalenia, postanowiono jak w sentencji.

Zezwolenie na usuniecie drzew i krzewów z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków [art. 83 ust.2 ustawy o ochronie przyrody].
Za usuniecie drzew i krzewów nie pobiera sie oplat, jezeli usuniecie dotyczy drzew
zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi lub mienia, a takze w zwiazku z przebudowa dróg publicznych
[art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 6 cyt. ustawy o ochronie przyrody.]



Od decyzji niniejszej sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

1,,1
b '- ,r .-I"'\..,

t
Otrzymuja:

1. Pani Maria Konopka - Prezes Zarzadu Spóldzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie, ul. Lakowa 1,
19-230 Szczuczyn,

2. Urzad Miejski w Szczuczynie, Pl. Tysiaclecia 23,19-230 Szczuczyn

a/a

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplatach skarbowych (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) me
pobiera sie oplaty skarbowej za wydane zezwolenie.
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ma nawierzchnia z betonu asfaltowego
,ne chodniki z kostki brukowej grafitowej z opaska zólta
tne wjazdy i zatoki z kostki brukowej szarej
tne trawniki
:ny kanal deszczowy
sa drogowego
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tel./fax (0861216-34-08
Lomza, dnia I pazdziernika 2009

ZNL.II.40300- 1 '1(1 /09
POZWOLENIE

Na podstawie art. 104 K.p.a. oraz art. 6 ust. l pkt. lIit. b, art. 7 pkt l; art. 36 ust. 1 pkt II, art. 89 pkt 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,poz. 1568z p. zm.),
w zwiazku z art. 39 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207 poz. 2016 z p. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Waldemara Szczesnego, Burmistrza Szczuczyna, z
dnia 22.09.2009, SGR.221.2-1/09, w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
polegajacych na przebudowie ulic Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie na dzialkach nr nr: 786,
798/1, 799/1, 800, 802 oraz na czesci dzialek nr nr: 378, 782/2, 789, 801, zgodnie z zalaczona do wniosku
dokumentacja: Projekt budowlany. Przebudowa ulicy Strazackiej, Nowej, Ogrodowej Szczuczynie., autor: mgr
inz. Bogdan Kuczynski,

p o z wal a m:

na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków - przebudowa ulic
Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie na dzialkach nr nr: 786, 798/1, 799/1, 800, 802 oraz na
czesci dzialek nr nr: 378, 782/2, 789, 801, na podstawie ww. dokumentacji, pod warunkiem:

rzedne ulic nalezy dostosowac do poziomu nawierzchni zabytkowego parku miejskiego (dz. nr
801),

prowadzenia robót ziemnych zwiazanych z przebudowa drogi pod nadzorem archeologiczno -
konserwatorskim.

UZASADNIENIE

Pan Waldemar Szczesny, Burmistrza Szczuczyna, pismem z dnia z dnia 22.09.2009, SGR.221.2-1/09,
wystapil o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegajacych na przebudowie ulicy
Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie na dzialkach nr nr: 786, 798/1, 799/1, 800, 802 oraz na czesci
dzialek nr nr: 378, 782/2, 789, 801. Do wniosku zalaczono dokumentacje projektowa: Projekt budowlany.
Przebudowa ulicy Strazackiej, Nowej, Ogrodowej Szczuczynie., autor: mgr inz. Bogdan Kuczynski.

Z tresci wniosku i z zalaczonej do niego dokumentacji projektowej wynika, ze przedmiotowe zamierzenie ma
polegac na rozebraniu istniejacej nawierzchni jezdni i chodników, na nowej niwelecie oraz na wykonaniu
nowych warstw konstrukcyjnych, nowego pasa jezdnego z asfaltu betonowego, nowych chodników, zatok
postojowych i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej w kolorze szarym i grafitowym, podzialy zóltym.
Inwestycja miesci sie w istniejacych pasach drogowych. Podczas prowadzenia robót nie przewiduje sie wycinki
drzew.

Przedmiotowa sprawa wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony zabytków, poniewaz planowane do
przebudowy ulice stanowia integralne elementy ,,historycznego ukladu urbanistycznego miasta Szczuczyna",
który zostal wpisany do rejestru zabytków decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lomzy z dnia 29
sierpnia 1986 r. i na tej podstawie objety ochrona z mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Przedmiotem ochrony jest kompozycja urbanistyczna, czyli m.in. takie historyczne skladniki
zalozenia miejskiego jak: uklad historycznych podzialów wlasnosciowych i funkcjonalnych, rozplanowanie ulic
i placów, zabudowa. Ochrona historycznego ukladu urbanistycznego Szczuczyna polega m.in. na zapobieganiu
zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla jego wartosci zabytkowej.

W mysl obowiazujacych przepisów, roboty budowlane prowadzone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
mogac~ prowadzic do zmian na tym obszarze i naruszenia jego wartosci zabytkowych wymagaja pozwolenia
wkz. (art. 36 ust. l pkt II ww. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Na ww. terenie obowiazuja ustalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
SZCWCZYN W CZESCI DOTYCZACEJ TERENÓW OBJETYCH STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ (uchwala Nr X

/62/99 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 listopada 1999 r.) - wyznaczona jest strefa "B" scislej ochrony
konserwatorskiej ukladu urbanistycznego.

Ponadto, czesc inwestycji bedzie prowadzona na terenie parku miejskiego (dz. nr 801), wpisanego do rejestru
zabytków decyzja WKZ w Lomzy z dnia 16.12.1985 r.. Park miejski i otaczajace je ulice to dawny Rynek
Konski, jedno z glównych wnetrz urbanistycznych ukladu przestrzennego Szczuczyna, które winno zachowac
spójny i jednorodny charakter przestrzenny, m.in. poprzez ujednolicenie nawierzchni chodników i alejek
parkowych oraz utrzymanie jednolitego poziomu uzytkowego.

Uklad przestrzenny Szczuczyna, a scislej jego czesc przedlokacyjna w rejonie ul. Senatorskiej, posiada



póznosredniowieczna metryke, istnieje wiec uzasadnione prawdopodobienstwo, iz podczas prowadzenia robót
ziemnych moga ujawnic sie zabytki stanowiace pozostalosc tego okresu oraz kolejnych etapów rozwoju miasta.
W zwiazku z powyzszym, w celu stwierdzenia wystepowania lub nie substancji archeologicznej oraz po to, by
zapobiec jej zniszczeniu, prowadzenie robót ziemnych zwiazanych z przebudowa drogi wymaga nadzoru
konserwatorsko - archeologicznego. W mysl obowiazujacych przepisów, prowadzenie badan archeologicznych,
w tym nadzorów archeologicznych, wymaga pozwolenia wkz. (art. 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Po zapoznaniu sie z przedmiotowa sprawa i po przeanalizowaniu jej w zakresie ochrony zabytków
stwierdzono, ze planowana przebudowa ulic Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie, zgodnie z
zalaczona dokumentacja techniczna i na warunkach okreslonych w sentencji, przyczyni sie do podniesienia
estetyki wnetrza d. Rynku Konskiego jak i jego walorów uzytkowych, nie spowoduje naruszenia wartosci
zabytkowych historycznego ukladu urbanistycznego. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Na decyzje niniejsza sluzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem Delegatury w Lomzy Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Bialymstoku, Lomza, ul.
Nowa 2, w tenninie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
p. zm.) - ewentualna wycinka drzew i krzewów na terenie wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia
wkz.

Prowadzenie badan archeologicznych, w tym nadzorów archeologicznych, wymaga pozwolenia wkz.
(art. 36 ust. l pkt 5 ww. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Otrzymanie niniejszego pozwolenia nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe, albo
zgloszenia prac, wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego.

Otrzvmuia: Burmistrz Miasta Szczuczyna

z up. PODlASKIEGO WOJEWOOZKlEGC

KONSE~~. ZABYTKÓW

Boi;;;; Gadawski
KIEROWNIK DE GATURY W LQMtY

\l aa.

Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pk! 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U.Nr 225 poz. 1635).
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STUDZIENKA SCIEKOWA 1:25

LEGENDA

1. Wpust uliczny zeliwny, typ ciezki
2. Kregibetonoweo srednicy50cm
3. Pierscien zelbetowy f2J65cm
4. Pierscien powstrzymujacy z betonu 8-20
5. Plyta fundamentowa grubosci 15cm z betonu 8-15
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Zal. nr 1.1

WYNIKI Z BADAN GRUNTU

1. Profil otworu na skrzyzowaniu ulicy Strazackiej z droga krajowa nr 61 w km
0+001,5po stronie prawej przy krawedzijezdni.
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2. Profil otworu na skrzyzowaniu ulicy Ogrodowej z droga krajowa nr 61 w km
0+004po stronie prawej przy w trawniku.
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Grajewo I dnia 18 wrzesien 2009 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane / Dz. U. nr 2007, poz. 2016 z pózn. zm.! oswiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawd?ajacy: Projektant:

uczynski
b&! ograniczen

sci drogowej
20/POOD/06



PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Strazackiej,
Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie

Wspólny slownik zamówien (CPV) - 45232130-2;45232332-8;
45233222-1;45233252-0
45233290-8

Lokalizacja: Ulica Strazackaw km 0+000+0+141
Ulica Nowa w km 0+000+0+130
Ulica Ogrodowa w km 0+000+0+111; 0+000+0+126

Inwestor: Gmina i Miasto Szczuczyn

Opracowal:

SPIS ZAWARTOSCI:
1. Tabela przedmiaru robót
2. Spis dzialów przedmiaru
3. Kosztorys ofertowy

Grajewo dnia, 2010.02.04.



Zal.nr 2
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

na przebudowe ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynle

L.p. Poz.
katalogu

21

Wyszczególnienie, obliczenie ilosci J. m.

4

Ilosc

paszcz., Razem5 63

Roboty przygotowawcze

1. I KNNR-1
I

0.01.01.01.11.Robotypomiaroweprzyodtworzeniu
0111/01 trasy i punktówwysokosciowychwykonanewterenie

równinnym
- ul.Strazackaw km0+000+0+141 km 0,14
- ul.Nowaw km0+000+0+130 km 0,13
- ul.Ogrodowaodc. Iw km0+000+0+111 km 0,11
- ul. Ogrodowa odc. IIw km 0+000+0+126 km 0,13 I 0.51

2. I KNNR-1
1

0.01.02.01.27. Mechaniczne scinanie drzew
0101/06 o srednicy 060cm, wraz z karczowaniem pni oraz

wywiezieniem dluzyc, karpiny igalezi na odI.do 2km na
ul. Strazackiej w km 0+021 ,5P I szt. I 1 I 1

3. I KNNR-1 0.01.02.02.32. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
0113/01 urodzajnej (humusu), grubosc warstwy do 10cm

wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad
- ul. Strazacka w km 0+005+0+030; 0+110+0+128 str.
prawa
(25m*1m+18m*3m)*0,1m I m3 I 7,9
- ul. Nowa w km 0+025+0+047; 0+052+0+069 str. prawa
(22m+17m)*1m*O,1m I m3 I 3,9
- ul. Senatorska na polaczeniu ulicyNowej i Strazackiej
54m*1,5m*0,1m I m3 I 8,1
- ul. Ogrodowa odc. Iw km 0+050+0+105 str. prawa
55m*1m*O,1m I m3 I 5,5
- ul.Ogrodowaodc. IIw km0+018+0+104str. lewa
i prawa
86m*1m*O,1m I m3 I 8,6 I 34

4. KNR
4-051

0411/01

5. KNNR-6
0806/02

0.01.02.04.372. Rozebranie studzienek sciekowych
z rur betonowych o srednicy 50cm wraz z odkopaniem
iwywiezieniem materialu z rozbiórkina odl. 1km na ulicy
Nowejw km 0+007str. prawa, 0+010 str. lewa szt.

0.01.02.04.202. Reczne rozebranie krawezników
betonowych na lawie betonowej z wywiezieniem
materialu z rozbiórkina od!. 1km
- ul. Strazacka w km 0+000+0+141 z obu stron oraz na
zatoce
3m+125m+3m+141m+10m
- ul. Nowa w km 0+000+0+031; 0+051+0+104 str. lewa
iw km 0+000+0+020; 0+116+0+130 str. prawa
3m+31m+53m+3m+20m+14m
- ul. Senatorska na polaczeniu ulicyNowej i Strazackiej
54m
- ul. Ogrodowa odc. Iw km 0+000+0+111 str. lewa
i w km 0+000+0+030 str. prawa
3m+111m+6m+30m

2

m 282

m 124

m 54

m 150 610



6. KNNR-6 0.01.02.04.172. Rozebranie nawierzchni chodników
0805/05 z plytek betonowych z wywiezieniem materialu

z rozbiórki na odl. 1km
- ul. Strazacka w km 0+091+0+141 str. lewa i w km
0+002+0+128 str. prawa
(50m-4m*2szt.)*1,4m+(126m-4m-18m-15m-5m)*1,05m m2 147
- ul. Nowa w km 0+002+0+031; 0+051+0+099 str. lewa
i w km 0+002+0+020 str. prawa
29m*1,4m+48m*1,05m+(18m-4m)*1,5m m2 112
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+003+0+086 str. lewa
(83m-4m*2szt.)*1,4m m2 105 364

7. KNNR-6 0.01.02.04.192. Rozebranie nawierzchni chodników
0804/01 i wjazdów z kostki brukowej z wywiezieniem materialu

z rozbiórki na odl. 1km
- ul. Strazacka w km 0+000+0+070 po str. lewej i w km
0+137+0+141 str. prawa
2m*3m+31m*1,5m+14m*8m+13m*6m+1Om*5m+4m*3m m2 304,5
- ul. Nowa w km 0+000+0+002 z obu stron, na wjezdzie
w km 0+101 str. lewa i w km 0+126+0+130 str. lewa
2m*3m*2str.+4m*1,5m+4m*1,5m m2 24
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+000+0+003; 0+106+0+111
str. lewa i w km 0+000+0+004; 0+106+0+111 str. prawa
3m*3,5m+5m*1,5m+4m*6m+5m*1,5m m2 49.5
- ul. Ogrodowa odc. II na wjazdach w km 0+014,5;
0+108 str. lewa
4m*1,5m*2szt. m2 12 390

8. KNNR-6 0.01.02.04.142. Rozebranie nawierzchni wjazdów
0805/01 i zatok z trylinki z wywiezieniem materialu z rozbiórki na

odl. 1km
- ul. Strazacka zjazdy w km 0+038,5P; 0+099L;
0+120,5L oraz na zatokach po str. prawej

m24m*1,5m*3szt.+8m*2,5m+8m*3m 62
- ul. Nowa zjazd w km 0+015P

m24m*1,5m 6
- ul. Ogrodowa zjazdy w km 0+043; 0+054,5

m24m*1,5m*2str. 12 80

9. KNNR-6 0.01.02.04.62. Mechaniczne rozebranie nawierzchni
0802/04 bitumicznej z wywiezieniem urobku z rozbiórki na odl.

1km
- ul. Strazacka w km 0+000+0+002; 0+138+0+141
2m*(8,5m+5,5m)*0,5+3m*(9m+13m)*0,5 m2 47
- ul. Nowa w km 0+000+0+002; 0+127+0+130
2m*(11,5m+8,5m)*0,5+3m*(15m+19m)*0,5 m2 71
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+000+0+010; 0+106+0+111

m24m*(14m+8m)*0,5+6m*8m+5m*(6m+8m)*0,5 127
- ul. Senatorska w miejscu kanalu deszczowego

m2(6m+8m)*2m 28
- na ulicy Lomzynskiej w obrebie studzienek sciekowych
i przy zamknieciu ulicy Nowej

m21,5m*1 m*2szt. +17,5m*1 m+1,5m*1 m 22 295

10. KNNR-6 0.01.02.04.72. Mechaniczne rozebranie chodnika
0801/06 z betonu na ulicy Nowej w km 0+108+0+126 strona lewa

z wywiezieniem materialu z rozbiórki na odl. 1km
m218m*1,5m 27 27



11. KNNR-6 D.01.02.04.92. Mechaniczne rozebranie nawierzchni
0802108 brukowej z wywiezieniem bruku na odl. 1km

- ul. Strazackaw km 0+000+0+020; 0+090+0+141 oraz
pod kanal deszczowy
2m*(8,5m+5,5m)*0,5+18m*5,5m+48m*(6.5m+9m)*0,5+
3m*(9m+13m)*O,5+70m*2m+(3m+4,5m+2,5m+6m)*
1,5m m2 682
- ul. Nowa w km 0+004+0+130
25m*8,5m+20m*(8,5+5,5m)*O,5+61m*5,5m+17m*15m+
3m*(15m+19m)*O,5 m2 994
- ul. Ogrodowa ode. I w km 0+000+0+010;
0+045+0+084;0+091+0+111
4m*(14m+8m)*O,5+6m*8m+39m*6m+15m*6m+5m*(8m
+6m)*O,5 m2 451
- ul. Ogrodowa ode. II w km 0+000+0+126
126m*5,5m m2 693 2820

12. KNR D.01.03.03.02. Przestawienie slupa telefonicznego
5-0311 betonowego o wysokosci do 6m na ul. Ogrodowej ode. I

0701/02 po stronie prawej w km 0+070,5 o 1m w strone parku
1801/02 miejskiego, odkopaniem slupa, ponownym ustawieniu

slupa, zasypanie dolu, przelozeniu kabla, dowiazaniu
przewodów i wykonaniu zlaczy szt. 1 1

13. KNR 5-01 D.01.03.04.22. Przelozenie kabla doziemnego
0102102 o srednicy do 50mm w rowie kablowym wraz
0614/09 z wykonaniem wykopu, zabezpieczeniem kabla lupinami

betonowymi i zasypaniem kabla na ulicy Strazackiej po
stronie prawej km 0+099+0+117 m 18 18

14. KNR 5-01 D.01.03.04.13. Przelozenie kabla doziemnego
0106/02 o srednicy do 30m m w rowie kablowym wraz
0614/07 z wykonaniem wykopu, zabezpieczeniem kabla rura

dwudzielna AROT i zasypaniem kabla na ul. Strazackiej
po str. prawej za wjazdem w km 0+059 na dlugosci 14m m 14 14

15. KNNN-6 D.01.02.04.322. Demontaz tablic znaków drogowych
0702108 wraz z odkopaniem i wyjeciem slupków do znaków
0808/08 z wywiezieniem materialu z rozbiórki na odl. 1km

na ulicy Strazackiej, Nowej i Lomzynskiej
3szt. + 1szt. +2szt. szt. 6 Q

Roboty ziemne.

16. KNNR-1 D.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie
0210/03 z odrzuceniem urobku na odklad, pod kanal deszczowy,

przykanaliki, studnie i studzienki sciekowe
-ulica Strazacka
(133m+2m)*(2m+0,8m)*O,5*1 m+(3m+4,5m+3m+

m34,5m+2,5m+5,5m+5,5m+10,5m)*(1,5m+0,5m)*O,5*O,6m 212,4
-ulica Nowa oraz skrzyzowanie z ul. Ogrodowa ode. II
(45,5m+2m)*(2m+O,8m)*0,5*1 m+(6,5m+4,5m+5m+

m36m)*(1,5m+0,5m)*O,5*0,6m 79,7
- ulica Senatorska na skrzyzowaniu z ulica Nowa
(6m+2m)*(2m+O,8m)*O,5*1m+(13,5m+12,5m)*(1 ,5m+

m3O,5m)*O,5*0,6m 26,8
- ulica Ogrodowa ode. I oraz skrzyzowanie z ul.
Ogrodowa ode. II
(14m+2m)*(1,8m+O,8m)*O,5*O,9m+(7m+5,5m+5,5m+

m33,5m+ 7,5m)*(1,5m+O,5m)*0,5*0,6m 36,1 355



17. KNNR-1 0.02.01.01.62. Wykonanie wykopów mechanicznie
0202108 w gruncie kat. III-IV przy wykonaniu koryta pod
0208/01 pOdbudowe wraz z profilowaniem dna koryta

z transportem urobku na odl. 3km
- ul. Strazacka w km 0+000+0+020; 0+090+0+141
7m*(7 ,5m+4,5m)*0,5*0,4m+6m*4,5m*0,2m+ 7m*(4,5m+
5,1 m)*0,5*0,2m+43m*6,5m*0,2m+8m*(6,5m+13,5m)*0,5
*O,3m m3 108,8
- ul. Nowa w km 0+004+0+130 oraz zatoka manewrowa
20m*5,5m*0,3m+20m*(5,5m+6,5m)*0,5*0,4m+ 79m*
6,5m*0,3m+ 7m*(6,5m+13,5m)*O,5*0,2m+18m*(3,2m+
4,3m)*O,5*O,3m m3 269,3
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+000+0+010;
0+045+0+084;0+091+0+111
10m*(15,5m+6,5m)*0,5*0,3m+(39m+14m)*6,5m*0,2m+
6m*(6,5m+9m)*O,5*O,2m m3 111,2
- ul. Ogrodowa odc. II w km 0+000+0+126
7m*(12m+6m)*0,5*O,3m+112m*6m*O,3m+ 7m*(6m+
12m)*0,5*0,4m m3 245,7 735

18. KNNR-1 0.02.03.01.31. Uzupelnienie nasypu pod projektowany
0201/07 chodnik przy dowozie piasku sam. z recznym
0208/01 formowaniem i zageszczeniem zageszczarka
0311/01 a) ul. Strazacka po stronie lewej i prawej
0214/03 (11,5m*2,8m+15m*2,2m+16m*1 ,8m+4m*1 ,6m+18m*

1,6m+17 ,5m*2m+16m*2,6m)*O,1 m+(34m*1 ,4m+16m*
1,2m+5m*1 ,5m+22,5m*2m+31 m*2m+19,5m*2m+6m*
5m)*O,1m m3 45,6
b) ul. Nowa w km 0+004+0+130 po str. lewej i prawej
(32m*1,1 m+6,5m*1,6m+50m*1 ,4m+4m*1 ,4m+9,3m*

1,1m+18m*1,8m+5m*2,5m)*O,1 m+(8m*2,2m+29m*1,5m
+19,5m*1,5m+20,5m*1 ,5m+6m*1,5m+19m*1 ,4m)*O,1m m3 33,3
c) ul. Ogrodowa odc. I po str. lewej i prawej
(37,5m*2m+6,5m*1,4m+35m*1 ,5m+1 Om*1,2m)*0,2m
+ (4m*4,9m+ 7,5m*2,2m+19m*2,2m+66m*1,5m)*0,2m m3 65,1
d) ul. Ogrodowa odc. II po str. lewej i prawej
(1Om*1,5m+88,5m*1,5m+13,5m*1 ,5m)*0, 1m+
(18,5m*1 ,5m+8,5m*1 ,5m+11 m*1 ,5m+8m*1 ,5m+ 7m*

m31,5m+9m*1,5m+ 7,5m*2m)*O, 1m 27,6
e) ulica Senatorska

m3(17 ,5m*1 ,4m+1 0,5m*1 ,4m+18m*1 ,4m+8m*5m)*0, 1m 10,4 182

19. KNNR-1 0.02.01.01.11. Zasypanie wykopów mechanicznie
0214/07 gruntem z odkladu z zageszczeniem walcem, kanal

deszczowy, przykanaliki, studnie i studzienki sciekowe
- ulica Strazacka
(133m+2m)*(1 ,8m+1 m)*0,5*0,8m+(3m+4,5m+3m+
4,5m+2,5m+5,5m+5,5m+1 O,5m)*(1 ,3m+O,7m)*O,5*0,5m m3 170,7
- ulica Nowa oraz skrzyzowanie z ul. Ogrodowa odc. II
(45,5m+2m)*(1 ,8m+1 m)*0,5*0,8m+(6,5m+4,5m+5m+

m36m)*(1 ,3m+0, 7m)*O,5*0,5m 64,2
- ulica Senatorska na skrzyzowaniu z ulica Nowa
(6m+2m)*(1,8m+1 m)*0,5*0,8m+(13,5m+12,5m)*(1,3m+

m3O,7m)*0,5*0,5m 22

-ulica Ogrodowa odc. I oraz skrzyzowanie z ul.
Ogrodowa odc. II
(14m+2m)*(1,6m+1 m)*O,5*O,7m+(7m+5,5m+5,5m+

m33,5m+ 7,5m)*(1,3m+O, 7m)*0,5*O,5m 29,1 286



Odwodnienie korpusu drogowego

20. KNNR-6 0.03.02.01.101. Regulacja pionowa kratek sciekowych
1305/05 ulicznych wraz z ich naprawa

- ul. Lomzynska szt. 5
- ul. Ogrodowa odc. I szt. 4

21. KNNR-6 0.03.02.01.111. Regulacja pionowa studzienek
1305/02 kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- ul. Strazacka szt. 4
- ul. Nowa szt. 9
- ul. Ogrodowa odc. I szt. 8
- ul. Ogrodowa odc. II szt. 8 29

22. KNNR-6 0.03.02.01.121. Regulacja pionowa zaworów
1305/01 wodociagowych

- ul. Strazacka szt. 3
- ul. Ogrodowa odc. I szt. 3 Q

23. KNNR-6 0.03.02.01.131. Regulacja pionowa studzienek
1305/03 telefonicznych

- ul. Strazacka szt. 2
- ul. Nowa szt. 2

- ul. Ogrodowa odc. I szt. 1 §

24. KNNR-4 0.03.02.01.21. Wykonanie kanalu deszczowego z rur
1308/03 PCV (2}20cm, ulozonej na podlozu z materialów sypkich

- przykanaliki na ul. Strazackiej
2m+3,5m+2m+3,5m+1,5m+4,5m+4,5m+9,5m m 31

- przykanaliki na ul. Nowej oraz skrzyzowaniu z ul.
Ogrodowa odc. II
5,5m+3,5m+4m+5m m 18
- kanal i przykanaliki na ulicy Senatorskiej na
skrzyzowaniu z ulica Nowa
6m-1m+12,5m+11,5m m 29

- kanal i przykanaliki na ul. Ogrodowej odc. I oraz
skrzyzowaniu z ul. Ogrodowa odc. II
14m-1m+6m+4,5m+4,5m+2,5m+6,5m m 37 115

25. KNNR-4 0.03.02.01.22. Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanal
1308/05 z rur PCV (2}31,5cm, ulozonej na podlozu z materialów

sypkich
-kanal na ul. Strazackiej
133m-4,5m m 128,5
-kanal na ulicy Nowej oraz skrzyzowaniu z ul.
Ogrodowa odc. II
45,5m-2m m 43,5 172

26. KNNR-4 0.03.02.01.31. Wykonanie studni rewizyjnych z kregów
1413/03 betonowych o srednicy 120cm o glebokosci do 2m

z wlazem, pierscieniem odciazajacym, pokrywa
zelbetowa i dnem fabrykowanym
- ul. Strazacka szt. 4
- ul. Nowa szt. 1
- ul. Senatorska szt. 1

- ul. Ogrodowa odc. II szt. 2



~

27. KNNR-4 0.03.02.01.41. Wykonanie studzienek sciekowych
1424/02 ulicznych betonowych 0 SOcmz osadnikiem

- ul. Strazacka szt. 8
- ul. Nowa szt. 6
- ul. Ogrodowa odc. I szt. 3
- ul. Ogrodowa odc. " szt. 4 21

28. KNNR-4 0.03.02.01.S1. Wykonanie próbnej wodnej szczelnosci
1610/02 i oczyszczenie kanalu 020cm, ul. Ogrodowa odc. I,

Ogrodowa odc. " i Senatorska
3próby+1próba+3próby próba 7 I

29. KNNR-4 0.03.02.01.S2. Wykonanie próbnej wodnej szczelnosci
1610/04 i oczyszczenie kanalu 031 ,Scm, ul. Strazacka i Nowa

4próby+2próby próba 6 2

30. KNNR-4 0.03.02.01.S3. Wykonanie próbnej wodnej szczelnosci
161O/OS i oczyszczenie kanalu 040cm na ulicy Lomzynskiej próba 3

Podbudowa

31. KNNR-6 0.04.01.01.12. Koryto wykonywane pod podbudowe na
0101/02 gleb. 20cm z odrzuceniem urobku pod nasyp chodnika

- na ul. Strazackiej w km 0+020+0+0S0 i na zatokach po
stronie prawej
30*0,9m+Sm*(8m+ 7 ,2m)*0,S+Sm*(9, 7m+8, 1m)*O,S+Sm*

m2(24,1m+ 22,Sm)*0,S+Sm*(8,8m+7,2m)*0,S 266
-zatoki na ul. Nowej po stronie lewej

m24,Sm*(12,1m+10,Sm)*0,S+1S,Sm*9,3m 19S 461

32. KNNR-6 0.04.0S.01.21. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy
0109/01 z gruntu stabilizowanego cementem wytrzymalosci

Rm=1,SMPa,grubosc warstwy 10cm
- ul. Strazacka w km 0+000+0+007
7m*(7,Sm+4,Sm)*0,S m2 42
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+000+0+010

m210m*(1S,Sm+6,Sm)*0,S 110 1S2

33. KNNR-6 0.04.04.02.12. Wykonanie podbudowy z kruszywa
0113/02 lamanego, warstwa grubosci sredniej 20cm

a) ul. Strazacka
- w km 0+000+0+020; 0+090+0+141
7m*(7,Sm+4,Sm)*0,S+6m*4,Sm+7m*(4,Sm+S,1)*0,S+

m243m*6,Sm+8m*(6,Sm+13,Sm)*0,S 462,1
- w km 0+020+0+090 po str. lewej, w miejscu
budowy kanalu i wbudowania przykanalików

m270m*2m+(3m+3,6m+2,Sm+S,Sm)*1,Sm 161,9
-w km 0+020+0+0S0 poszerzenie jezdni po str. prawej

m230m*0,9m 27
b) ul. Nowa w km 0+004+0+130 i zatoka manewrowa
20m*S,Sm+20m*(S,Sm+6,Sm)*0,S+79m*6,Sm+7m*(6,Sm

m2+13,Sm)*0,S+18m*(3,2m+4,3m)*0,S 881
c) ul. Ogrodowa odc. I w km 0+000+0+010;
0+04S+0+084;0+091+0+111
10m*(1S,Sm+6,Sm)*0,S+(39m+14m)*6,Sm+6m*(6,Sm+

m29m)*0,S S01
d) ul. Ogrodowa odc. " w km 0+000+0+126

m27m*(12m+6m)*0,S+112m*6m+7m*(6m+12m)*0,S 798
e) ul. Senatorska w miejscu budowy kanalu

m2(6m+8m)*2m 28 28S9



34. KNNR-6 0.04.04.01.23. Wykonanie podbudowy z kruszywa
0112/06 naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa

górna grubosci sredniej 15cm na zatokach postojowych
- na zatokach na ulicy Strazackiej po stronie prawej
5m*(8m+7,2m)*0,5+5m*(9,7m+8,1m)*0,5+5m*(24,1m+
22,5m)*0,5+5m*(8,8m+7,2m)*0,5 m2 239
- na zatokach na ul. Nowej po stronie lewej
4,5m*(12,1m+10,5m)*0,5+15,5m*9,3m m2 195 434

35. KNNR-6 0.04.07.01.102. Wykonanie górnej warstwy podbudowy
0110/03 z betonu asfaltowego zwirowo-piaskowego o grubo8cm

- ul. Strazacka w km 0+000+0+007
7m*(7,5m+4,5m)*0,5 m2 42
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+000+0+010
10m*(15,5m+6,5m)*0,5 m2 110 152

36. KNNR-6 0.04.08.05.11. Wyrównanie podbudowy kruszywem
0107/01 lamanym stabilizowanym mechanicznie

a) ulica Strazacka
-jezdnia w km 0+020+0+090
15m*(5,1m+6,5m)*0,5*0,06m+55m*6,5m*006m m3 26,7
- plac manewrowy po str. lewej
(10m*6m+6m*4,5m)*0,06m m3 5,2
-wjazdy w km 0+016L; 0+035,5L; 0+038,5P; 0+059P;
0+062L; 0+076,5L; 0+085,5P; 0+099L; 0+120,50b.
(5m*3m+4m*8,5m+5m*2m+4m*8m+16m*6,5m+5m*2m+

m34m*7,5m+4m*2,5m*2szt.+4m*7,5m)*0,06m 17,1
b) wjazdy na ul, Nowej w km 0+015P; 0+049,5P;
0+074P;0+099P;0+101L;0+109P
(6m*2,5m+5m*1,5m+5m*2m+4m*1,5m+5m*1,5m+4m*

m31,5m)*0,05m 2,6
c) ulica Ogrodowa odc. I
- jezdnia w km 0+010+0+045; 0+084+0+091

m335m*6,5m*0,12m+7m*6,5m*0,06m 30
-wjazdy w km 0+018,5P; 0+043L; 0+054,5L; 0+096,5L

m3(5m*6,5m+5m*1,5m+5m*2m+9m*2m)*0,05m 3,4
d) wjazdy na ulicy Ogrodowej odc. II w km 0+014,5L;
0+026P; 0+038,5P; 0+060,5P; 0+080P; 0+092P;
0+108L; 0+109,5P
(5m*1,5m+4m*1,5m*2szt.+18m*1,5m+5m*1,5m+5m*2m

m3*2szt.+12m*2m)*0,05m 4,9
e) chodnik przy drodze krajowej nr 61

m312,5m*3,6m*0,1m 4,5
f) wjazdy na ulicy Senatorskiej

m3(4m*1,5m*2szt.)*0,05m 0,6 95

Nawierzchnia

37. KNNR-6 0.05.03.05.32. Wykonanie nawierzchni z betonu
0308/03 asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm warstwa wiazaca
0308/07 grubosci 6cm

- ul. Strazacka w km 0+000+0+007
7m*(7,5m+4,5m)*0,5 m2 42
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+000+0+010

m210m*(15,5m+6,5m)*0,5 110
- na ulicy Lomzynskiej w obrebie studzienek sciekowych
i przy zamknieciu ulicy Nowej

m21,5m*1 m*2szt.+17,5m*1m+1 ,5m*1 m 22 174



38. KNNR-6 D.OS.03.0S.12. Wykonanie nawierzchni z betonu
0308/02 asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm warstwa wiazaca
0308/07 grubosci 4cm

- ul. Strazacka w km 0+007+0+141

6m*4,Sm+22m*(4,Sm+6,Sm)*0,S+98m*6,Sm+8m*(6,Sm+
13,Sm)*0,S m2 86S
- ulica Nowa w km 0+004+0+130 oraz plac manewrowy
19m*S,Sm+22m*(S,Sm+6,Sm)*O,S+ 78m*6,Sm+ 7m*(6,Sm
+13,Sm)*O,S+18m*(3,2m+4,3m)*0,S m2 881
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+010+0+111
9Sm*6,Sm+6m*(6,Sm+9m)*0,S m2 664
- ul. Ogrodowa odc. II w km 0+000+0+126
7m*(12m+6m)*0,S+112m*6m+ 7m*(6m+12m)*0,S m2 798
- ulica Senatorska w miejscu budowy kanalu
deszczowego
(6m+8m)*8m m2 28 3236

39. KNNR-6 D.OS.03.0S.62. Wykonanie nawierzchni z betonu
0309/02 asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa scieralna
0309/07 grubosci 4cm

- ul. Strazacka w km 0+000+0+ 141

7m*(7,Sm+4,Sm)*O,S+6m*4,Sm+22m*(4,Sm+6,Sm)*0,S+
98m*6,Sm+8m*(6,Sm+13,Sm)*0,S m2 907
- ul. Nowa w km 0+004+0+130 oraz plac manewrowy
20m*S,Sm+20m*(S,Sm+6,Sm)*0,S+ 79m*6,Sm+ 7m*(6,Sm
+13,Sm)*0,S+18m*(3,2m+4,3m)*0,S m2 881
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+000+0+111
10m*(1S,Sm+6,Sm)*0,S+9Sm*6,Sm+6m*(6,Sm+9m)*0,S m2 774
- ul. Ogrodowa odc. II w km 0+000+0+126
7m*( 12m+6m)*0,S+112m*6m+ 7m*(6m+12m)*0,S m2 798
- na ulicy Lomzynskiej w obrebie studzienek sciekowych
i przy zamknieciu ulicy Nowej
1,Sm*1 m*2szt. +17,Sm*1 m+1 ,Sm*1 m m2 22
- ul. Senatorska w miejscu budowy kanalu deszczowego
(6m+8m)*8m m2 28 3410

Roboty wykonczeniowe.

40. KNNR-1 D.06.01.01.03. Reczne plantowanie skarp i korony
OS03/06 nasypów

a) na ulicy Strazackiej plantowanie skarpy w km
0+004+0+032 po stronie prawej
28m*1m m2 28
b) na ulicy Ogrodowej odc. I plantowanie skarpy
w km 0+004+0+034 po stronie lewej

30m*1 m m2 30 S8

41. KNNR-1 D.06.01.01.22. Humusowanie wraz z obsianiem
OS07/01 trawników przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 10cm
OS07/02 z dowozem z odl. Skm

- trawniki na ulicy Strazackiej po stronie prawej
2m*4,Sm+(2,Sm+2,8m+4,Sm+2m+3m)*Sm m2 83
- trawnik na ulicy Nowej po stronie lewej

m2(4,Sm+2,Sm)*O,S*6m 21
-trawniki na ulicy Ogrodowej odc. I po stronie prawej

m27m*2,Sm+19m*3,Sm 84 188



Oznakowanie dróg

42. KNNR-6 0.07.01.01.11. Oznakowanie poziome jezdni farba
0705/02 chlorokauczukowa, linie ciagle, wykonywane sposobem

mechanicznym
-linia P-4 na ul. Lomzynskiej, Strazackiej, Ogrodowej
odc.1
O,12m*2szt. *(1Om+14m+6m+5m+11 m) m2 11
- linia P-14 na ulicy Strazackiej i Ogrodowej odc. I
0,5m*(9m+8m) m2 8,5 19.5

43. KNNR-6 0.07.01.01.12. Oznakowanie poziome jezdni farba
0705/03 chlorokauczukowa, linie przerywane, wykonywane

sposobem mechanicznym, linia P-1c na ulicy Strazackiej
0,24m*0,5*113m m2 13,6 13.6

44. KNNR-6 0.07.01.01.21. Oznakowanie poziome jezdni farba
0705/06 chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i na

przejsciach, wykonywane sposobem mechanicznym
a) ulica Strazacka, linia P-10 i P-21a
4m*7m*0,5+(2,3m+1m)*0,5*2,5m*0,38+1m*1Om*0,38+
1m*7,5m*0,5*0,38+0,24m*20m m2 25,6
b) ulica Nowa, linia P-10
4m*6,5m*0,5 m2 13
c) ulica Ogrodowa odc. I, linia P-10
4m*7m*0,5+4m*6,5m*0,5 m2 27
d) ulica Ogrodowa odc. II, linia P-10
4m*6m*0,5*2szt. m2 24 89.6

45. KNR 2-31 0.07.02.01.11. Ustawienie slupków z rur stalowych
0702/01 050mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem

i zasypaniem dolów na ulicy Strazackiej, Nowej,
Ogrodowej odc. I, Ogrodowej odc. II, Lomzynskiej
i Senatorskiej
7szt. +8szt. +8szt. +6szt. +4szt. +2szt. szt. 35 35

46. KNNR-6 0.07.02.01.32. Przymocowanie do gotowych slupków
0702/04 znaków ostrzegawczych, folia odblaskowa, znak A-7 szt. 5 §

47. KNNR-6 0.07.02.01.52. Przymocowanie do gotowych slupków
0702106 znaków nakazu i zakazu, folia odblaskowa

- znak 8-2 szt. 1
- znak 8-20 szt. 1
- znak 8-21 szt. 1
- znak 8-36 szt. 4
- znak C-2 szt. 2
- znak C-5 szt. 1 10

48. KNNR-6 0.07.02.01.72. Przymocowanie do gotowych slupków
0702/05 znaków informacyjnych, folia odblaskowa

-znak 0-1 szt. 11
- znak 0-2 szt. 4
- znak 0-3 szt. 1
- znak 0-4a szt. 1
- znak 0-4b szt. 1
- znak 0-6 szt. 12
- znak T-6a szt. 4 34



49. KNR 2-31 D.07.02.01.21. Ustawienie slupków blokujacych U-12c
0702/03 z rur stalowych 0140mm o wysokosci 0,7m na

zamknieciu ulicy Nowej, wraz z wykonaniem dolu,
i zasypaniem mieszanka betonowa 8-20 szt. 8

Elementy ulic

50. KNNR-6 D.08.01.01.12. Ustawienie kraweznika betonowego
0403/03 owym. 15x30cm na lawie z betonu 8-10 z oporem

a) ul. Strazacka
- jezdnia w km 0+007+0+141
134m*2str.+4m m 272
- przy obramowaniu zatok
5,5m+7,2m+5,5m+5,5m+8,1m+5,5m+5,5m+22,5m+
5,5m+5,5m+7,2m+5,5m m 89
b) ul. Nowa
- jezdnia w km 0+004+0+130
126m*2str.+5m m 257
- przy obramowaniu zatok
5m+1 0,5m+5m+1 Om+25,5m+1 Om m 66
c) ul. Ogrodowa odc. I w km 0+010+0+111
101 m*2str. +3m m 205
d) ul. Ogrodowa odc. II w km 0+002+0+124
122m*2str. m 244
e) ul. Senatorska na polaczeniu ulicy Nowej i Strazackiej
oraz przy skrzyzowaniu ulicy Nowej przy zatoce
54m+8m m 62 1195

51. KNNR-6 D.08.01.01.82. Ustawienie kraweznika betonowego
0401/05 owym. 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej

a) ul. Strazacka
- obramowanie trawnika od str. chodnika po str. prawej
i chodnika od placu manewrowego po str. lewej
2m+4,5m+3,5m+3,5m+5,5m+3m+4m+3m+16m+3m m 48
-obramowanie wjazdów od strony posesji w km 0+016L;
0+035,5L; 0+038,5P; 0+059P; 0+062L; 0+076,5L;
0+085,5P; 0+099L; 0+120,50b.
5m+4m+5m+4m+16m+5m+4m*4szt. m 55
b) ul. Nowa
- obramowanie trawnika od strony chodnika po str. lewej
6m+2m m 8
- obramowanie wjazdów od strony posesji w km
0+015P;0+049,5P;0+074P;0+099P;0+101L;0+109P
6m+5m*2szt.+4m+5m+4m m 29
c) ul. Ogrodowa odc. I
- obramowanie trawników od str. chodnika po str. prawej
7m+2,5m+19m+3,5m+2m m 34
- obramowanie wjazdów od strony posesji w km
0+018,5P; 0+043L; 0+054,5L; 0+096,5L
5m*3szt. +9m m 24
d) na ul. Ogrodowej odc. II obramowanie wjazdów od
strony posesji w km 0+014,5L; 0+026P; 0+038,5P;
0+060,5P; 0+080P; 0+092P; 0+108L; 0+109,5P
5m+4m*2szt.+18m+5m*3szt.+12m m 58
e) ul. Senatorska obramowanie wjazdów od str. posesji
4m*2m m 8 264



52. KNNR-6 D.08.01.01.22. Ustawienie kraweznika betonowego
0403/04 owym. 20x30cm wraz z wykonaniem lawy betonowej

z betonu 8-10 z oporem na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 61
- ul. Strazacka w km 0+000+0+007
11m+12m m 23
- ul. Nowa przy zamknieciu ulicy
18m+9m m 27
- ul. Ogrodowa odc. I w km 0+000+0+010
15m+15m m 30 80

53. KNNR-6 D.08.02.02.21. Wykonanie chodników z kostki brukowej
0502102 betonowej gr. 6cm grafitowej z opaska zólta na

podsypce cementowo-piaskowej grubo3cm
a) ul. Strazacka
- po stronie lewej
11,5m*2,8m+15m*2,2m+16m*1,8m+4m*1,6m+18m*
1,6m+17,5m*2m+16m*2,6m m2 205,8
- po stronie prawej
34m*1.4m+16m*1,2m+5m*1,5m+22,5m*2m+31m*2m+
19,5m*2m+6m*5m m2 250,3
b) ul. Nowa w km 0+004+0+130
- po stronie lewej
32m*1I 1m+6,5m*116m+50m*1.4m+4m*1,4m+9,3m*1,1m
+18m*1.8m+5m*2,5m m2 176,3
- po stronie prawej
8m*2,2m+29m*1 15m+19,5m*1 ,5m+20,5m*1 ,5m+6m*
1,5m+19m*1 14m m2 156,7
c) ul. Ogrodowa odc. I
- po stronie lewej
37 ,5m*2m+6,5m*1 ,4m+35m*1 ,5m+1 Om*1,2m m2 148,6
- po stronie prawej
4m*4,9m+ 7,5m*2,2m+19m*2.2m+66m*1 ,5m m2 176,9
d) ul. Ogrodowa odc. II w km 0+002+0+124
- po stronie lewej

m21Om*1,5m+88,5m*1 ,5m+13,5m*1 ,5m 168

- po stronie prawej
18,5m*1 ,5m+8,5m*1 ,5m+11 m*1 ,5m+8m*1 ,5m+ 7m*1 ,5m
+9m*1,5m+7,5m*2m m2 108
e) ulica Senatorska

m2(54m-4m*2szt.)*1,4m+8m*5m 104,4 1495

54. KNNR-6 D.08.03.01.11. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
0404/02 na podsypce piaskowej przy obramowaniu chodnika

a) ul. Strazacka po stronie lewej i prawej
10,5m+4m+17,5m+16m+
34m+16m+5m+22,5m+31m+19,5m m 176
b) ul. Nowa po stronie lewej i prawej
9,5m+50m+4m+9,5m+18m+
29m+19,5m+20,5m+6m+19m m 185
c) ul. Ogrodowa odc. I po stronie lewej i prawej
3m+37 ,5m+9,5m+1 Om+
6m+4m+7,5m+19m+62,5m m 159
d) ul. Ogrodowa odc. II po str. lewej i prawej
10m+88,5m+13,5m+
15,5m+8,5m+11m+8m+7m+9m+4m m 175
e) ulica Senatorska
17,5m+10,5m+18m m 46 741



Sporzadzil:

55. KNNR-6 D.OS.02.02.41. Wykonanie nawierzchni zatok, wjazdów
0502103 bramowych i chodnika z kostki brukowej betonowej gr.

Scm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
a) ulica Strazacka
- plac manewrowy po str. lewej i zatoki po str. prawej
1Om*6m+6m*4,5m+5m*(Sm+ 7,2m)*0,5+5m*(9, 7m+
S,1m)*0,5+5m*(24, 1m+22,5m)*0,5+5m*(S,Sm+ 7,2m)*0,5 m2 326

-wjazdy w km 0+016L; 0+035,5L; 0+03S,5P; 0+059P;
0+062L; 0+076,5L; 0+OS5,5P; 0+099L; 0+120,50b.
5m*3m+4m*S,5m+5m*2m+4m*Sm+16m*6,5m+5m*2m+
4m*7 ,5m+4m*2,5m*2szt. +4m*7 ,5m m2 2S5
b) ulica Nowa
- zatoki postojowe po stronie lewej
4,5m*( 12,1 m+1 0,5m)*0,5+15,5m*9,3m m2 195
-wjazdy w km 0+015P; 0+049,5P; 0+074P; 0+099P;
0+101L;0+109P
6m*2,5m+5m*1 ,5m+5m*2m+4m*1 ,5m+5m*1 ,5m+4m*
1,5m m2 52
c) wjazdy na ulicy Ogrodowej odc. I
w km 0+01S,5P; 0+043L; 0+054,5L; 0+096,5L
5m*6,5m+5m*1,5m+5m*2m+9m*2m m2 6S
d) wjazdy na ulicy Ogrodowej odc. II w km 0+014,5L;
0+026P; 0+03S,5P; 0+060,5P; O+OSOP;0+092P;
0+10SL; 0+109,5P
5m*1 ,5m+4m*1 ,5m*2szt. +1Sm*1 ,5m+5m*1 ,5m+5m*2m*
2szt.+12m*2m m2 9S

e) chodnik przy drodze krajowej nr 61
2m*3m+12,5m*3,6m+(2,5m+2,5m)*1,6m+3m*3m+4,5m*
6m m2 95
f) wjazdy na ulicy Senatorskiej
4m*1,5m*2szt. m2 12 1131



Zal. nr 2

SPIS DZIALÓW PRZEDMIARU ROBÓT

I. Grupa robót wedlugWspólnego Slownika Zamówien

Grupa nr 452 - prace inzynierii ladowej.

II. Klasa robót wedlug Wspólnego Slownika Zamówien

Klasa nr 4523 - prace dotyczace budowy dróg.

III. Kategoria robót wedlug Wspólnego Slownika Zamówien

Kategoria nr 45232130-2
Kategoria nr 45232332-8
Kategoria nr 45233222-1
Kategoria nr 45233252-0
Kategoria nr 45233290-8

- rurociagi dotyczace odprowadzenia wody burzowej
- pomocnicze prace telekomunikacyjne
- prace dotyczace nawierzchni chodnikowych
- prace dotyczace nawierzchni ulic
- instalowanie znaków drogowych



Zal. nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowe ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie

Lp. SST Wyszczególnienie Jedn. Ilosc Cena Wartosc
elementu rozliczeniowego miary jedno zl

wzl

1 2 3 4 5 6 7
Roboty przygotowawcze

1. 0.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów
wysokosciowych w terenie równinnym km 0,51

2. 0.01.02.01.27. Mechaniczne scinanie drzew
o srednicy 60cm wraz
z karczowaniem pni szt. 1

3. 0.01.02.02.32. Mechaniczne usuniecie warstwy
ziemi urodzajnej z wywiezieniem
nadmiaru humusu na odklad m3 34

4. 0.01.02.04.372. Rozebranie studzienek sciekowych
o srednicy 50cm z wywiezieniem
materialu z rozbiórki na od!. 1km szt. 2

5. 0.01.02.04.202. Reczne rozebranie krawezników
betonowych z wywiezieniem
materialu z rozbiórki na odl. 1km m 610

6. 0.01.02.04.172. Rozebranie chodników z plytek
betonowych z wywiezieniem
materialu z rozbiórki na od!. 1km m2 364

7. 0.01.02.04.192. Rozebranie chodników i wjazdów
z kostki brukowej z wywiezieniem
materialu z rozbiórki na od!. 1km m2 390

8. 0.01.02.04.142. Rozebranie nawierzchni wjazdów
i zatok z trylinki z wywiezieniem
materialu z rozbiórki na od!. 1km m2 80

9. 0.01.02.04.62. Mechaniczne rozebranie nawierzchni
bitumicznej z wywiezieniem urobku
z rozbiórki na od!. 1km m2 295

10. 0.01.02.04.72. Mechaniczne rozebranie chodnika
z betonu z wywiezieniem materialu

m2z rozbiórki na od!. 1km 27

11. 0.01.02.04.92. Mechaniczne rozebranie nawierzchni
brukowej z wywiezieniem bruku na
od!. 1km m2 2820

12. 0.01.03.03.02. Przestawienie slupa telefonicznego
betonowego o wysokosci do 6m
z przelozeniem kabla szt. 1



13. 0.01.03.04.22. Przelozenie kabla doziemnego
ponizej 050mm z zabezpieczeniem
kabla lupinami betonowymi m 18

14. 0.01.03.04.13. Przelozenie kabla doziemnego
ponizej 030mm z zabezpieczeniem
kabla rura dwudzielna AROT m 14

15. 0.01.02.04.322. Oemontaz tablic znaków drogowych
z wywiezieniem materialu z rozbiórki
na od!. 1km szt. 6

Roboty ziemne.

16. 0.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie
pod kanalizacje z odrzuceniem
urobku na odklad m3 355

17. 0.02.01.01.62. Wykonanie wykopów mechanicznie
przy wykonaniu koryta pod
podbudowe m3 735

18. 0.02.03.01.31. Uzupelnienie nasypu pod chodnik
z recznym formowaniem
i zageszczeniem zageszczarka m3 182

19. 0.02.01.01.11. Zasypanie wykopów po kanalizacji
mechanicznie gruntem z odkladu
z zageszczeniem walcem m3 286

Odwodnienie korpusu drogowego

20. 0.03.02.01.101. Regulacja pionowa kratek
sciekowych ulicznych szt. 9

21. 0.03.02.01.111. Regulacja pionowa studzienek
kanalizacji sanitarnej i deszczowej szt. 29

22. 0.03.02.01.121. Regulacja pionowa zaworów
wodociagowych szt. 6

23. 0.03.02.01.131. Regulacja pionowa studzienek
telefonicznych szt. 5

24. 0.03.02.01.21. Wykonanie kanalu deszczowego z rur
PCV 0 20cm, ulozonej na podlozu
z materialów sypkich m 115

25. 0.03.02.01.22. Wykonanie kanalizacji deszczowej,
kanal z rur PCV 0 31,5cm, ulozonej
na podlozu z materialów sypkich m 172

26. 0.03.02.01.31. Wykonanie studni rewizyjnych
z kregów betonowych o srednicy
120cm o glebokosci do 2m szt. 8

27. 0.03.02.01.41. Wykonanie studzienek sciekowych
ulicznych betonowych 0 50cm
z osadnikiem szt. 21



28. 0.03.02.01.51. Wykonanie próbnej wodnej
szczelnosci i oczyszczenie kanalu
020cm próba 7

29. 0.03.02.01.52. Wykonanie próbnej wodnej
szczelnosci i oczyszczenie kanalu
031,5cm próba 6

30. 0.03.02.01.53. Wykonanie próbnej wodnej
szczelnosci i oczyszczenie kanalu
040cm próba 3

Podbudowa

31. 0.04.01.01.12. Koryto wykonywane pod podbudowe
na gleb. 20cm z odrzuceniem urobku
pod nasyp chodnika m2 461

32. 0.04.05.01.21. Wykonanie dolnej warstwy
podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem m2 152

33. 0.04.04.02.12. Wykonanie podbudowy z kruszywa
lamanego, warstwa o grubosci
sredniej 20cm m2 2859

34. 0.04.04.01.23. Wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15cm m2 434

35. 0.04.07.01.102. Wykonanie górnej warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego
zwirowo-piaskowego o grubo8cm m2 152

36. 0.04.08.05.11. Wyrównanie podbudowy kruszywem
lamanym stabilizowanym
mechanicznie m3 95

Nawierzchnia

37. 0.05.03.05.32. Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm
warstwa wiazaca grubosci 6cm m2 174

38. 0.05.03.05.12. Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm

m2warstwa wiazaca grubosci 4cm 3236

39. 0.05.03.05.62. Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm,

m2warstwa scieralna grubosci 4cm 3410

Roboty wykonczeniowe.

40. 0.06.01.01.03. Reczne plantowanie skarp i korony
nasypów m2 58



41. D.06.01.01.22. Humusowanie wraz z obsianiem
trawników przy grubosci warstwy
ziemi urodzajnej 10cm m2 188

Oznakowanie dróg

42. D.07.01.01.11. Oznakowanie poziome jezdni farba
chlorokauczukowa. linie ciagle m2 19,5

43. D.07.01.01.12. Oznakowanie poziome jezdni farba
chlorokauczukowa. linie przerywane m2 13,6

44. D.07.01.01.21. Oznakowanie poziome jezdni farba
chlorokauczukowa. linie na
skrzyzowaniach i na przejsciach m2 89,6

45. D.07.02.01.11. Ustawienie slupków z rur stalowych
050mm dla znaków drogowych szt. 35

46. D.07.02.01.32. Przymocowanie do gotowych slupków
znaków ostrzegawczych, folia
odblaskowa szt. 5

47. D.07.02.01.52. Przymocowanie do gotowych slupków
znaków nakazu i zakazu, folia
odblaskowa szt. 10

48. D.07 .02.01. 72. Przymocowanie do gotowych slupków
znaków informacyjnych, folia
odblaskowa szt. 34

49. D.07.02.01.21. Ustawienie slupków blokujacych
U-12c z rur stalowych 0140mm
o wysokosci 0,7m szt. 8

Elementy ulic

50. D.08.01.01.12. Ustawienie kraweznika betonowego
owym. 15x30cm na lawie z betonu
8-10 z oporem m 1195

51. D.08.01.01.82. Ustawienie kraweznika betonowego
owym. 12x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 264

52. D.08.01.01.22. Ustawienie kraweznika betonowego
owym. 20x30cm wraz z wykonaniem
lawy betonowej 8-10 z oporem m 80

53. D.08.02.02.21. Wykonanie chodników z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm
grafitowej z opaska zólta na
podsypce cementowo-piaskowej m2 1495

54. D.08.03.01.11. Ustawienie obrzezy betonowych
20x6cm na podsypce piaskowej przy
obramowaniu chodnika m 741



Slownie ...................

Sporzadzil: Data Podpis upelnomocnionego
przedstawicielaWykonawcy

................................. ..................... ...........................................

55. D.08.02.02.41. Wykonanie nawierzchni zatok,
wjazdów i chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej na

m2podsypce cementowo-piaskowej 1131

Razem

Podatek VAT % zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Ogólem wartosc robót
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Zespól Oceny Projektów

Organizacji Ruchu

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA ULICY STRAZACKIEJ, NOWEJ I OGRODOWEJ

W SZCZUCZYNIE W OBREBIE SKRZYZOWANIA

Z DROGA KRAJOWA NR 61

INWESTOR:
GMINA I MIASTO SZCZUCZYN

AUTOR:
mgr inz. Bogda
uprawnieniaproje o

w specja o
NrPDUO

Grajewo, 26 listopad 2009r.



GDDKiA Oddzial w Bialymstoku
Zespól Oceny Projektów

Organizacji Ruchu

KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTUTYMCZASOWEJORGANIZACJI RUCHUNA ULICYSTRAZACKIEJ

NOWEJ I OGRODOWEJ W SZCZUCZVNIE

L.p. Jednostka uzgadniajaca

1.

2.
Z upowaznienia

~,"'L. lO'
Komendanta Powiatowego Policji

wGrajewie

3. ZARZADDRÓGPOWIATOWYCH
wGrajewie

19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 4

4. rrOJEKT - ::>LI...IL ~
crgal1izacji ruchu oplnil'i~
rJ(~zytywnie - ~J:,j'~I\"njf:....
- nastepujacYMi \'varunkami.

5.

ZNAKI PIONOWE
G .

lk S ."lA {t:Tupa WIe o CI..U.............

Typ folii ~..................

Warunki wprowadzeniaorganizac~ruchu
- Dz.U. Nr 177. poz. 1729,§12 ust. 1,2
- Protokólarny odbiór z udzialem GDDKiA

Rejon.:1;.Q1&.!:!.9t....................................

Podpis osoby
uzgadniajacej

Uwagi

2-00a. 1?-- Q 9' kiL up. lar.wlull' - I.JI!IU,.raJc\'\" q;,

(,.

GENERALNA DYREK

~
JA I.Jt'\Ol

KRAJOW'. CH I AU STRAD
ODDZIA~W BIALY STOKU

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustaw'" z dnia O czerwCii 1997 r. Praw
" ruchu drogowym (Dz.U. z 20ÓS r. Nr 08 poz. 908) oraz § 3 ust
1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra &nfras ruktury z dnia 23 wrzesni
2003 r. w sprawie szczególowych war nk6w zarzadzania ruche
na drogach oraz wykonywania nadz u nad tym zarzadzanie

Ni leizaCZ owaorga I 'Cle uchu ZA
w calosci /'AI r'7~ofri
a) bi1 uRi:m. b) ze zmianami lub uwagami:

N~~y.:!J~~;;;;j~;t.:fi~~h;
T~;:~~;:~yw.;~.~;Zp.~~~~i.o;:g~~.fzacif.r.~chu

~A. I'1l.. '1..01(0

l;(j (Jl (ff)W : :..Data ../..:':-(,..: :..w, Zupowazntema
Generalnego Dyrektora

ODDZIALU

nowicz



GDDKiA Oddzial w Bialymstoku
Zespól Oceny Projektów

Organizacji Ruchu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Charakterystyka drogi - stan istniejacy
4. Organizacjaruchudrogowego
5. Zasadyoznakowania
6. Wykazoznakowania

II. Czesc rysunkowa

1. Plan orientacyjny w skali 1:5000
2. Projekt tymczasowej organizacji

w miejscowosci Szczuczyn w skali 1
orazu(fcaOgrodowa.

ruchu na ulicach dojazdowych
: 500 - ulica Strazacka, ulica Nowa



GDDKiA Oddzial w Bialymstoku
Zespól Oceny Projektów

Organizacji RuchuOPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celów projektowych w skali 1:500 ,

Ustawa z dnia 20.06.1997r prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58

poz. 515 z pózniejszymi zmianami),

l- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczególowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. nr 177 poz. 1729),

lo Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególowych warunków

technicznych dla znaków i sygnalów drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.

(Dz. U. nr 220 poz. 2181),

l- RozporzadzenieMinistra Infrastrukturyoraz Spraw Wewnetrznychi Administracji

w sprawie znaków i sygnalów drogowych z 12.10.2002r. (Dz. U. nr 170 poz. 1393),

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na ulicach

dojazdowych w obrebie skrzyzowania z droga krajowa nr 61, dla inwestycji pod nazwa

"Przebudowa ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie.

3. Charakterystyka drogi- stan istniejacy

Projektowane ulice dojazdowe sa polozone w zabytkowej czesci miasta Szczuczyna

i obsluguja ruch lokalny mieszkanców. Ulica Strazacka jest polozona przy budynku

Strazy Pozarnej i jest odcinkiem o dlugosci 141m, który bezposrednio laczy droge

krajowa nr 61 z ulica Senatorska. Ulica Nowa posiada dlugosc 130m, i jest polozona

przy Parku Miejskim w czesci dotyczacej terenów objetych strefa ochrony

konserwatorskiej. Poczatkiem ulicy Nowej jest krawedz nawierzchni drogi krajowej nr

61, zas koniec projektowanej ulicy jest na skrzyzowaniu z ulica Senatorska.

Ulica Ogrodowa jest polozona w obrebie Parku Miejskiego w czesci terenów miasta

objetych strefa ochrony konserwatorskiej i sklada sie z dwóch odcinków. Odcinek

pierwszy jest o dlugosci 111m i laczy droge krajowa nr 61 z ulica Senatorska.



IGDDKiA <;>ddzial w Bialymstoku
ZespoI Oceny Projektów

Natomiast odcinek drugi jest o dlugosci 126m i laczy bezposrednioOOO~me~tPterwszy
- J

ulicy Ogrodowej z ulica Nowa. Wszystkie ulice przewidziane do przebudowy posiadaja

nawierzchnie jezdni brukowa w zlym stanie technicznym o szerokosci zmiennej od

5,5m do 8,5m oraz lokalnie istniejace chodniki z kostki brukowej lub z plytek

betonowych. Projekt budowlany przewiduje przebudowe ulicy Strazackiej, Nowej

i Ogrodowej w Szczuczynie o klasie dróg dojazdowych. Przebudowa ulic bedzie

polegala na ulozeniu warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonanie nowych

chodników z kostki brukowej grafitowej z zastosowaniem opaski zóltej w miejscach

istniejacych chodników, wykonaniu wjazdów i zatok postojowych z kostki brukowej

szarej oraz poprawe odwodnienia. Projekt budowlany przewiduje przebudowe

skrzyzowan projektowanych ulic z ulica Lomzynska (droga kraj nr 61) oraz z ulica

Senatorska (ulica miejska o klasie drogi lokalnej)

4. Organizacja ruchu drogowego.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe pokazano na zalaczonych planach

sytuacyjnych pod nazwa "Projekt czasowej organizacji ruchu -ulicy Strazackiej"

i "Projekt czasowej organizacji ruchu -ulicy Ogrodowej" oraz "Projekt czasowej

organizacji ruchu -ulicy Nowej" w miescie Szczuczyn w obrebie skrzyzowania

z droga krajowa nr 61. Roboty drogowe nie beda mogly byc prowadzone jednoczesnie

na wszystkich wlotach z uwagi na wystepujacy duzy ruch na drodze krajowej nr 61

oraz wystepujaca mala odleglosc miedzy skrzyzowaniami. W pierwszym etapie nalezy

wykonac roboty w obrebie skrzyzowania z ulica Strazacka, a w nastepnej kolejnosci

w obrebie skrzyzowania z ulica Ogrodowa. Po ostatecznym wykonaniu wszystkich prac

drogowych w obrebie skrzyzowania ulicy Ogrodowej z ulica Lomzynska, bedzie mozna

przystapic do wykonania chodnika na wlocie ulicy Nowej i wykonanie zamkniecia tej

ulicy od strony drogi krajowej nr 61 poprzez ustawienie slupków blokujacych.

5. Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach

i kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania powinny byc wykonane jako znaki

odblaskowe I generacji, na podkladzie stalowym o krawedziach podwójnie gietych.

Znaki drogowe pionowe powinny byc ustawione po prawej stronie jezdni,

w odleglosci od O.5m do 2,Om od krawedzi jezdni, na wysokosci 2,20m

(od powierzchni gruntu lub chodnika). Umocowanie znaków powinno tworzyc

konstrukcje zapewniajaca jej trwalosc, widocznosc i czytelnosc.



6. Zestawienie oznakowania

mgr inz.B_KUCZynSki
uprawnieni'<!oje bezograniczen

w spe I ci drogowej
Nr POUO O/POOO/06

GDDKiAOddzialw Bialvmstoku
L."Spo.uceny t'roJektów

L.p. Symbol Ilosc Tresc znClI\.U
OrganizacjiRuchu

znaku

Na wlocie z ulica Strazacka

1. A-12b 1 "zwezenie jezdni -prawostronne"
2. A-12c 1 "zwezenie jezdni -prawostronne"
3. A-14 2 "roboty na drodze" z pulsujacymi swiatlami ostrzegawczymi
4. 8-2 1 "zakaz wjazdu"
5. 8-21 1 "zakazskrecaniaw lewo"
6. 8-22 1 "zakaz skrecania w prawo"
7. 8-41 2 "zakaz ruchu pieszych"
8. C-8 1 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo"
9. U-3d 1 "tablica prowadzaca ciagla w lewo"
10. U-20a 3 "zapora drogowa pojedyncza"

Na wlocie z ulica Ogrodowa

1. A-12b 1 "zwezenie jezdni -prawostronne"
2. A-12c 1 "zwezenie jezdni -prawostronne"
3. A-14 3 "roboty na drodze" z pulsujacymi swiatlami ostrzegawczymi (2szt.)
4. 8-2 1 "zakaz wjazdu"
5. 8-21 1 "zakaz skrecania w lewo"
6. 8-22 1 "zakaz skrecania w prawo"
7. 8-41 2 "zakaz ruchu pieszych"
8. C-8 1 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo"
9. U-3d 1 "tablica prowadzaca ciagla w lewo"
10. U-20a 3 "zaporadrogowapojedyncza"

Na wlocie z ulica Nowa

1. A-12b 1 "zwezenie jezdni -prawostronne"
2. A-12c 1 "zwezenie jezdni -prawostronne"
3. A-14 2 "roboty na drodze" z pulsujacymi swiatlami ostrzegawczymi
4. 8-21 1 "zakaz skrecania w lewo"
5. 8-22 1 "zakaz skrecania w prawo"
6. 8-41 2 "zakaz ruchu pieszych"
7. U-3d 1 "tablica prowadzaca ciagla w lewo"
8. U-20a 3 "zapora drogowa pojedyncza"
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Organizacji Ruchu

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA ULICY STRAZACKIEJ, NOWEJ I OGRODOWEJ

W SZCZUCZYNIE

INWESTOR:
GMINA I MIASTO SZCZUCZVN

AUTOR:

mir ini.Bngda~'urzYliski
uprawnieniapro" - : '"q~"lc~en

w speCj' n

Nr POU ";<"""JPOOD!06

Grajewo, 26 listopad 2009r.



\'.'I!unkiwj}rowaJs,ri';.~J'IIZO(P ruchu
- L.U. Nr 1""7.pZ. 1729.§ 12 ust. 1,2
- PIC1ckr.l'Jmyodbiórz udzial~mGDDKiA

Rp.; l.o.m~Q..........................

ZNAKi PIONOWE
Grupa wielkosci...~edoie
Typ folii 2..................

No skrzy-eOwonl-u Z dro9a
kftybwa Nr 61

Zatwierdzona i zrealizowana stala organizacja
ruchu jest wazna do momentu wprowadzenia
nowej organizacji ruchu na podstawie nowego
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

GENERALNA DYREKLJA l'lRÓ,-
KRAJOV''''-'' I AUTOST'lAr

on::," IM PIA YM-;:~("1(L'

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustaw~ z dnia 20 I;zcrwctt 1997 r. Prawe
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908) oraz § 3 ust
1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra l-frastruktury z dnia 23 wrzesni~1
2003 r. w sprawie szczególowych warunków zarzadzania rucherT'
na drogach oraz wykonywania nildzoru nad tym zarzadzanie".
(Dz.U. z 2003 r Nr 177 PQz. 1729)
Niniejszastala organizacjeruchuZATWIERDZAM
w ca'osci /.., aytc;
a) bez zmian, Il) ze zmiaAami 11:.13I::Iwa!i:laffti:
.............................................................................................

~.~..~.:~~.~.~~:.~:~.:.3.~QiZ.Ó~1~~~~.~.:~~~.~~~..~~.~~~....
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Z.1ota...._........................................

Data Jf.o.,...rJ.dv.:(ltJ.t(.J Zupowaznienia
Generalnego t;lyrektora

ORA ODDZIALU

LLUM~

mQr 'nz EiL.bieia Urwanowicz
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KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA ULICY STRAZACKIEJ

NOWEJ I OGRODOWEJ W SZCZUCZVNIE

L.p. Jednostka uzgadniajaca Podpis osoby
uzgadniajacej

Uwagi

1.
, i< ;

~VK\11STRZ
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11 .lu \
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/

3.
ZARZADDRÓG POWIATOWYCH

wGrajewie
19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 4

Ijewskiego

Zar<:a,:

5.
ZARZA J) DP "r; POWIATOWYCH

.;J . rajewie
19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 4

Z tJ;Jl)wazl1ienia

1me 4, nifl ~'O'~ ndz! ~egcPolicji
'\ '-' ilYl""1stokl.o
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l Pl (II, DR()(iO\\'Ilj(
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,
\\~,,)d'''~.i ('-Iki
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Jan Julian Polo
DYREKT

Zarzadu Dróg Po
w Graje



GDDKiA Oddzial w Bialymstoku
Zespól Oceny Projektów

Organizacji Ruchu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Charakterystyka drogi - stan istniejacy
4. Organizacja ruchu drogowego
5. Zasady oznakowania
6. Wykaz oznakowania

II. Czesc rysunkowa

1. Plan orientacyjny w skali 1:5000
2. Projekt stalej organizacji ruchu na ulicach dojazdowych w miejscowosci

Szczuczyn w skali 1 : 500 - ulica Strazacka oraz ulica Nowa i Ogrodowa.



GDDKiA Oddzial w Bialymstoku
Zespól Oceny Projektów

Organizacji RuchuOPIS TECHNICZNY

,. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celów projektowych w skali 1:500 ,

j, Ustawa z dnia 20.06.1997r prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58

poz. 515 z pózniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczególowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. nr 177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególowych warunków

technicznych dla znaków i sygnalów drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.

(Dz. U. nr 220 poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

w sprawie znaków i sygnalów drogowych z 12.10.2002r. (Dz. U. nr 170 poz.
1393),

:- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt stalej organizacji ruchu na ulicach dojazdowych,

dla inwestycji pod nazwa "Przebudowa ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej

w Szczuczynie.

3. Charakterystyka drogi - stan istniejacy

Projektowane ulice dojazdowe sa polozone w zabytkowej czesci miasta Szczuczyna

i obsluguja ruch lokalny mieszkanców. Ulica Strazacka jest polozona przy budynku

Strazy Pozarnej i jest odcinkiem o dlugosci 141m, który bezposrednio laczy droge

krajowa nr 61 z ulica Senatorska. Ulica Nowa posiada dlugosc 130m, i jest polozona

przy Parku Miejskim w czesci dotyczacej terenów objetych strefa ochrony

konserwatorskiej. Poczatkiem ulicy Nowej jest krawedz nawierzchni drogi krajowej nr

61, zas koniec projektowanej ulicy jest na skrzyzowaniu z ulica Senatorska.

Ulica Ogrodowa jest polozona w obrebie Parku Miejskiego w czesci terenów miasta

objetych strefa ochrony konserwatorskiej i sklada sie z dwóch odcinków. Odcinek

pierwszy jest o dlugosci 111m i laczy droge krajowa nr 61 z ulica Senatorska.



GDDKiA Oddzial w Bialymstoku
Zesp6l Oceny Projektów

Organizacji Ruchu

Natomiast odcinek drugi jest o dlugosci 126m i laczy bezposrednio odcInek pIerwszy

ulicy Ogrodowej z ulica Nowa. Wszystkie ulice przewidziane do przebudowy

posiadaja nawierzchnie jezdni brukowa w zlym stanie technicznym o szerokosci

zmiennej od 5,5m do 8,5m oraz lokalnie istniejace chodniki z kostki brukowej lub

z plytek betonowych.

Projekt budowlany przewiduje przebudowe ulicy Strazackiej, Nowej i Ogrodowej

w Szczuczynie o klasie dróg dojazdowych. Przebudowa ulic bedzie polegala na

ulozeniu warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonanie nowych chodników

z kostki brukowej grafitowej z zastosowaniem opaski zóltej w miejscach istniejacych

chodników, wykonaniu wjazdów i zatok postojowych z kostki brukowej szarej oraz

poprawe odwodnienia. Projekt budowlany przewiduje przebudowe skrzyzowan

projektowanych ulic z ulica Lomzynska (droga kraj nr 61) oraz z ulica Senatorska

(ulica miejska o klasie drogi lokalnej)

4. Organizacjaruchu drogowego

Zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome pokazano na zalaczonym planach

sytuacyjnych pod nazwa "Projekt stalej organizacji ruchu -ulicy Strazackiej" i "Projekt

stalej organizacji ruchu -ulicy Nowej i Ogrodowej". Skrzyzowanie ulicy Nowej

z droga krajowa nr 61 nie spelnia warunku minimalnego promienia skretu w prawo

dla drogi krajowej klasy GP oraz jest brak widocznosci na skrzyzowaniu z obu stron

w zwiazku z czym wlot zostal zlikwidowany -od strony ulicy Lomzynskiej na

szerokosci 4m zaprojektowano chodnik i zamknieto ulice slupkami blokujacymi

stalowymi o wysokosci 0,7m. W zwiazku z powyzszym zmieniono oznakowanie

poziome na drodze krajowej nr 61, linie przerywana zastapiono linia podwójna ciagla

P-4. Skrzyzowanie ulicy Strazackiej z droga krajowa nr 61 nie spelnia warunku

minimalnego promienia skretu w prawo dla drogi krajowej klasy GP oraz jest brak

widocznosci na skrzyzowaniu z lewej strony w zwiazku z czym na tym wlocie zostal

zachowany wyjazd w prawo. W zwiazku ze zmiana oznakowania poziomego na

drodze krajowej nr 61 poprzez zastapienie linii przerywanej linia ciagla podwójna

P-4, zmieniono oznakowanie pionowe w obrebie skrzyzowania ulicy Lomzynskiej

z ulica Strazacka.

Na ulicach dojazdowych poza granicami zakresu drogi krajowej nr 61

zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome co pokazano na planach

sytuacyjnych w skali 1:500.
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Organizacja bedzie obowiazywac od drugiej polowy 201droku, po wyKonamu

planowanej przebudowy ulicprzewidzianych na pierwsza polowe 2009 roku.

5. Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach

i kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania powinny byc wykonane jako znaki

odblaskowe I generacji, na podkladzie stalowym o krawedziach podwójnie gietych.

Znaki drogowe pionowe powinny byc ustawione po prawej stronie jezdni,

w odleglosci od 0.5m do 2,Om od krawedzi jezdni, na wysokosci 2,20m

(od powierzchni gruntu lub chodnika). Umocowanie znaków powinno tworzyc

konstrukcje zapewniajaca jej trwalosc, widocznosc i czytelnosc.

6. Zestawienie oznakowania

mgr inz. Bog~ UCZynSki
uprawnieniaplO' ezograniczen

w specjal drogowej
Nr PDUO O/POOD/06

L.p. Symbol Ilosc Tresc znaku
znaku

Dotyczace drogi krajowej nr 61

1. 8-2 1 "zakaz wjazdu"
2. 8-20 1 "stop"
3. 8-21 1 "zakaz skrecania w lewo"
4. C-2 2 "nakaz jazdy w prawo"
5. C-5 1 "nakazjazdy prosto przez skrzyzowanie"
6. 0-1 3 "droga z pierwszenstwem"
7. 0-3 1 "droga jednokierunkowa"
8. 0-6 2 "przejscie dla pieszych"
9. T-6a 1 "tabliczkawskazujaca rzeczywisty przebieg drogi

z pierwszenstwem (umieszczana na drodze z pierwszenstwem)"
10. U-12c 8 "slupek blokujacy"

Dotyczace dróg dojazdowych poza zakresem drogi
krajowej nr 61

1. A-7 5 "ustap pierwszenstwa"
2. 8-36 4 "zakaz zatrzymywania sie"
3. 0-1 8 "droga z pierwszenstwem"
4. 0-2 4 "koniec drogi z pierwszenstwem"
5. 0-4a 1 "droga bez przejazdu"
6. 0-4b 1 "wjazd na droge bez przejazdu"
7. 0-6 10 "przejscie dla pieszych"
8 T-6a 3 "tabliczkawskazujaca rzeczywisty przebieg drogi

z pierwszenstwem (umieszczana na drodze z pierwszenstwem)"










