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1.

Wstęp.

1.1.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu
budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją przetargową przebudowy drogi powiatowej
DP1517 oraz budową dróg dojazdowych zapewniających powiązanie terenów: Bronisz
i Konotopy, połoŜonych po obu stronach linii kolejowej Warszawa-Poznań oraz w rejonie
projektowanego węzła „Konotopa”, z trasami A2, S8 i S2.
1.2.
Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Warszawie zgodnie z umową Nr 30/2007 z dn. 04.06.2007 r.
1.3.
Inwestor.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808
Warszawa.
1.4.

Jednostka projektowa.

ARCADIS Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.
1.6.
Lokalizacja
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy OŜarów Mazowiecki
w województwie mazowieckim.
1.7.
Zakres opracowania
Zakres opracowania jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
W ramach projektu ujęto:
−

przebudowę drogi istniejącej

−

budowę nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej DP1517 nad linią kolejową
Warszawa-Poznań

−

budowę dróg dojazdowych

−

budowę ciągów pieszych i rowerowych

−

przebudowę urządzeń kolidujących z nowym układem drogowym.

1.8.
Materiały wyjściowe.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Opracowana przez Profil Sp. z o.o. Koncepcja obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących
z linią kolejową PKP oraz z projektowaną trasą ekspresową Armii Krajowej S-8,
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
ARCADIS Sp. z o.o.
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- Mapy do celów projektowych,
- Mapy w skali 1:10000,
- Inwentaryzacja terenu,
- Konsultacje z władzami lokalnymi,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
(Dz.U.Nr 43 poz. 430, z dnia 14.05.1999r.) w sprawie „Warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
(Dz.U.Nr 63 poz. 735, z dnia 03.08.2000 r.) w sprawie „Warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie”.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.03.1996 roku w sprawie
„Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyŜowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie”.
- WPD 2.
2.

Opis stanu istniejącego.

2.1.
Istniejące zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy OŜarów: obręby
Jawczyc i Bronisze. Obecnie ruch między Jawczycami, a Broniszami odbywa się ulicą
Piastowską, przecinając linię kolejową Warszawa-Poznań w km PKP 12+592 w jednym
poziomie. Jest to przejazd kolejowy kat. B z półrogatkami i sygnalizacją świetlną oraz
dźwiękową uruchamianą automatycznie przed przejazdem pociągu.
W związku z budową trasy ekspresowej S8 AK wystąpi konieczność zamknięcia
istniejącego przejazdu kolejowego w poziomie terenu na ciągu ul. Piastowskiej.
Teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie jest terenem równinnym z niewielkimi
wzniesieniami.
Istniejące drogi są drogami klasy technicznej L, ogólnodostępne, bezpośrednio obsługujące
przyległy teren o szerokości 6-7 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Przebiegają przez
tereny rolnicze i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Ruch pieszy odbywa się poboczami.
Obsługa przyległego terenu odbywa się za pomocą zjazdów bezpośrednio z drogi.
W ciągu istniejących dróg nie występują Ŝadne obiekty. Jedynie pod linią PKP po zachodniej
stronie ul. Piastowskiej znajduje się przepust kolejowy, prostokątny w dobrym stanie
technicznym.
Parametry techniczne:
- drogi powiatowej DP1517 – kl. Z, szerokość jezdni 7,0 m
SkrzyŜowania z linią kolejową w jednym poziomie
ARCADIS Sp. z o.o.
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- km PKP 12+592 - ul. Piastowska w Broniszach
Projektowana Trasa drogi S8 AK stanowi fragment planowanego pierścienia
zewnętrznego Warszawy stanowiący część krajowego układu drogowego, rozprowadzający
ruch i łączący się jednocześnie z miejskim systemem komunikacyjnym stolicy.
Ponadto w obszarze aglomeracji warszawskiej będzie kształtowany układ dróg
odciąŜający układ centralny i usprawniający połączenia wielu ośrodków osadniczych, poprzez
najbliŜsze Warszawie powiązania lokalne. W przypadku obszarów zachodnich czyli między
innymi Warszawy-Ursus, obrębu Jawczyc układ dróg będzie tworzony poprzez planowaną trasę
,,Paszkowianka’’ jako kontynuacja drogi nr 721 w kierunku zachodnim i dalej na północ w
kierunku Starych Babic.
2.2.
Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej.
Projektowana przebudowa drogi powiatowej DP1517 oraz budowa dróg dojazdowych
nie narusza stref archeologicznych oraz pomników przyrody objętych ochroną Konserwatora
Przyrody.
2.3.
Warunki określające wpływ eksploatacji górniczej.
Nie dotyczy.
3.

Opis stanu projektowanego.

3.1.
Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego.
Projektowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny, w którym drogi zapewniają powiązanie
terenów: Bronisz i Konotopy, połoŜonych po obu stronach linii kolejowej Warszawa-Poznań i w
rejonie projektowanego węzła „Konotopa”. Rozbudowa ul. Piastowskiej polega na budowie
nowego przejazdu nad linią kolejową Warszawa-Poznań za pomocą obiektu mostowego w
nowym projektowanym przebiegu ul. Piastowskiej. WzdłuŜ projektowanej ulicy przewidziano
budowę chodnika i ścieŜki rowerowej wraz z przejściami i przejazdami przez jezdnię, budowę
dróg dojazdowych i zbiorników retencyjno – infiltracyjnych oraz włączenia do istniejącej ulicy.
Inwestycja spowoduje zamknięcie istniejącego przejazdu kolejowego w poziomie w ciągu
istniejącej ulicy Piastowskiej.
Inwestycja obejmuje wykonanie robót na odcinku ul. Piastowskiej o długości 823 m wraz z
wiaduktem o długości 56 m oraz budowę dróg dojazdowych o długości 810 m.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowego oświetlenia drogowego słuŜącego
oświetleniu drogi głównej, skrzyŜowań oraz ciągów pieszych i rowerowych.

ARCADIS Sp. z o.o.
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3.1.1. Przebieg drogi w planie.
Rozbudowa ul. Piastowskiej rozpoczyna się w km 0+000. Trasa poprowadzona została po
zachodniej stronie istniejącej ulicy Piastowskiej.
Projektowana trasa początkowo odchyla się w prawo łukiem o promieniu 110 m, z krzywymi
przejściowymi o długościach 51,0 m, następnie trasa kieruje się w lewo łukiem o promieniu 100
m z krzywymi przejściowymi o długości 56,0 m.
W km 0+091 zaprojektowano skrzyŜowanie z projektowanymi drogami dojazdowymi nr 1 i 2.
Po stronie wschodniej nowego przebiegu ul. Piastowskiej zaprojektowano drogę dojazdową nr
1a do działki o nr ewid. 13/2 włączoną do istniejącej ul. Piastowskiej.
Na odcinku od km 0+380 di km 0+435 ulica przebiega wiaduktem nad linią kolejową PKP
Warszawa-Poznań.
W km 0+600 trasa odchyla się w lewo łukiem o promieniu 150 m i krzywymi przejściowymi o
długości 45,0 m i ostatecznie łukiem o promieniu 120 m i krzywymi przejściowymi długości
46,0m łączy się z istniejącą ul. Piastowską.
W km 0+705 projektowane jest skrzyŜowanie z drogami dojazdowymi nr 3 i 4, które
zapewniają dostęp do przyległych posesji i zapewniają włączenie do istniejącej ul. Piastowskiej
od strony północnej.
W km 0+823,31 projektowana trasa kończy się i włącza się do istniejącej ul.
Piastowskiej.
Z uwagi na zapewnienie warunku widoczności na łuku o R=100m zaprojektowano poszerzenie
od km 0+190.00 do km 0+350.00 po stronie wewnętrznej łuku. Projektowana nawierzchnia
poszerzenia – kostka betonowa gr. 6 koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej.
3.1.2. Ciąg pieszy i ścieŜka rowerowa.
Od km 0+000 do km 0+090 zaprojektowano po stronie lewej ciąg pieszo – rowerowy o
szerokości 3.0-4.0 m. Na odcinku między skrzyŜowaniami oraz na obiekcie zaprojektowano po
stronie lewej chodnik dla pieszych o szerokości 2.0 m oraz po stronie prawej ścieŜkę rowerową
o szerokości 2.7 m (z uwagi na wymaganą skrajnię poziomą i bariery). Od skrzyŜowania w km
0+705 projektowany jest chodnik po stronie lewej o szerokości 2.0 m natomiast stronie prawej
ścieŜka rowerowa o szerokości 2.5 m.
Jednostronne chodniki o szer. 2.0 m zaprojektowano na drodze dojazdowej nr 1 i nr 4
sprowadzając ruch pieszy na istniejącą ul. Piastowską.
Na skrzyŜowaniach w rejonie przejść dla pieszych zaprojektowano obniŜenie krawęŜników.
Nawierzchnia chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieŜki rowerowej wykonana będzie z
kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Na ścieŜce rowerowej
oraz ciągu pieszo-rowerowym przewidziano kostkę niefazowaną.
ARCADIS Sp. z o.o.
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3.1.3. Powiązania z innymi drogami publicznymi
W ciągu nowoprojektowanej ulicy Piastowskiej projektowane są skrzyŜowania:
- w km 0+091 z drogą dojazdową nr 2 obsługującą tereny połoŜone na zachód od projektowanej
trasy oraz z drogą dojazdową nr 1 zapewniającą włączenie do istniejącej ul. Piastowskiej oraz
do terenów leŜących po stronie wschodniej projektowanej trasy.
- w km 0+705 z drogą dojazdową nr 3 obsługującą tereny połoŜone na zachód od projektowanej
trasy oraz z drogą dojazdową nr 4 zapewniającą włączenie do istniejącej ul. Piastowskiej oraz
do terenów leŜących po stronie wschodniej projektowanej trasy.
3.1.4. Zjazdy
W celu obsługi działek, które straciły dostęp do istniejącej ulicy zaprojektowano następujące
zjazdy indywidualne:

L.p.

Droga

PikietaŜ

Strona

Nr

Typ

Nr

działki

zjazdu

działki

po

wg

podziale KPED
Ul. Piastowska

1

DROGA

2

DOJAZDOWA 1a

Szerokość Długość
zjazdu

zjazdu

m

m

0+035

prawa

44/8

44/15

3,82

6,70

3,4

0+200

-

13

13/2

3,82

3,00

6,0

3

DROGA

0+270

prawa

44/7

44/12

3,82

4,50

6,3

4

DOJAZDOWA 2

0+280

prawa

5/1

190/2

3,82

4,50

6,2

0+031

prawa

26/2

26/7

3,82

4,50

3,7

0+041

prawa

186

186/3

3,82

4,50

3,7

0+173

prawa

30 i 31

31/2

3,82

5,0

14,3

0+245

prawa

43

43/4

3,82

5,0

8,3

0+792

lewa

44 i 46

3,90

4,50

7,1

5

DROGA

6

DOJAZDOWA 3

7
DROGA

8

DOJAZDOWA 4
Ul. Piastowska

9

44/2 i
46/3

3.2.
Parametry techniczne projektowanych dróg.
Parametry techniczne ul. Piastowskiej:
−

klasa techniczna drogi

-Z

−

prędkość projektowa

- 50 km/h

−

jezdnia szerokości

- 7,00 m

−

pasy ruchu

- 2 x 3,50 m

−

pobocze gruntowe

- 1,25 m

−

opaska przy chodniku i ścieŜce rowerowej - 0,5 m

−

chodnik

ARCADIS Sp. z o.o.
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−

ścieŜka rowerowa

- 2.5 i 2,70 m po stronie prawej

−

kategoria ruchu

- KR4

Parametry techniczne dróg dojazdowych nr 1, 2, 3 i 4
−

klasa techniczna drogi

-L

−

prędkość projektowa

- 30 km/h

−

jezdnia szerokości

- 6,00 m

−

pas ruchu

- 3,00 m

−

pobocze gruntowe

- 0,75 m

−

kategoria ruchu

- KR2

Parametry techniczne drogi dojazdowej nr 1a
−

klasa techniczna drogi

-D

−

prędkość projektowa

- 30 km/h

−

jezdnia szerokości

- 3,5 m

−

pas ruchu

- 3,5 m

−

pobocze gruntowe

- 0,75 m

−

kategoria ruchu

- KR1

3.3.
Konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano następująca konstrukcję nawierzchni:
ul. Piastowska Z (KR4)
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (z uŜyciem asfaltu modyfikowanego) - 5 cm,
• warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/20 mm - 8 cm,
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm - 10cm,
• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie - 20 cm,
Dodatkowo dla odcinka poza gruntem zbrojonym:
• warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 mm - 15 cm,
• podłoŜe gruntowe stabilizowane cementem dla G3; 2,5 MPa - 15 cm,

Drogi klasy L (KR2)
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm,
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm,
• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. - 20 cm,
ARCADIS Sp. z o.o.
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• podłoŜe gruntowe stabilizowane cementem dla G3; 2,5 MPa - 15 cm,

Zgodnie zapisami wg dokumentacji geotechnicznej na odcinku od km 0+676 do 0+730
zastosowano wzmocnienie podłoŜa materacem gabionowym gr. 20 cm z kruszywa łamanego w
geosyntetyku.

Drogi klasy D (KR1)
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm,
• warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego - 4 cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm,
• podłoŜe gruntowe stabilizowane cementem
o dla G1/G2; 2,5 MPa - 15 cm,

Zjazdy
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm,
• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. - 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni chodników i ścieŜki rowerowej
•

kostka betonowa koloru szarego na chodnikach - 6 cm,

•

kostka betonowa koloru czerwonego niefazowana na ścieŜce rowerowej - 6 cm,

•

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm,

Projektowana nawierzchnia poszerzenia na łuku o R=100m – kostka betonowa gr. 6 cm koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej.

3.4.
Przebieg drogi w profilu podłuŜnym.
Przekrój podłuŜny dróg wykonano przy załoŜeniu maksymalnego dostosowania do
ukształtowania terenu, szczególnie w miejscach dowiązania do przebiegu istniejących dróg i
projektowanych skrzyŜowań.
Niweletę wyniesiono ponad otaczający teren dla wyeliminowania zaśnieŜania.
Z uwagi na zapewnienie poprawnego postrzegania drogi przez kierowców, a takŜe
zminimalizowania negatywnego wpływu na otoczenia, tam gdzie było to moŜliwe zapewniono
koordynację elementów geometrycznych. Na całej długości zapewniono wymagane wartości
dodatkowych pochyleń krawędzi jezdni i wymaganej widoczności w planie i przekroju
podłuŜnym.

ARCADIS Sp. z o.o.
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Dojazdy do wiaduktu zaprojektowano w pochyleniu podłuŜnym 5%; na środku projektowanego
odcinka ( wraz z obiektem ) zlokalizowano łuk pionowy o promieniu 2600 m długości 260m.
Z uwagi na wysokie nasypy przy dojazdach do terenów PKP zaprojektowano nasypy zbrojone
od km 0+130 do km 0+676.
3.5.
Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni dróg dojazdowych zaprojektowano bezpośrednio do przydroŜnych
rowów trawiastych.
Na ul. Piastowskiej zaprojektowano ścieki przykrawędziowe wykonane z kostki
klinkierowej oraz przewidziano ujęcie wód deszczowych wpustami i poprowadzenie kanalizacją
deszczową do zbiorników:
• na odcinku od km 0+000 do obiektu w km 0+400 - do zbiornika nr 1,
• na odcinku od obiektu w km 0+400 do skrzyŜowania w km 0+705 - do zbiornika nr 2,
• od skrzyŜowania w km 0+705 do km 0+823,31 – do rowu infiltracyjnego połoŜonego po
zachodniej stronie ul. Piastowskiej.
Na odcinkach: od km 0+000 do 0+022,40 i od km 0+790 do 0+823,31 po stronie lewej oraz od
km 0+000 do 0+122,40 i od km 0+674,28 do 0+823,31 po stronie prawej zaprojektowano dreny
podłuŜne d: 15cm z PCV z odprowadzeniem wody do projektowanych studzienek ściekowych.
3.6.
Roboty ziemne.
Roboty ziemne będą polegały na:
• wykonaniu stabilizacji cementem
• wykonywaniu koryta pod drogę główną i drogi dojazdowe oraz zjazdy,
• wykonywaniu koryta pod chodniki,
• ukształtowaniu poboczy gruntowych,
• umacnianiu skarp przez hydroobsiew

3.7.
Roboty wykończeniowe.
Skarpy nasypów i wykopów umocniono humusem grubości 15cm pochodzącym ze zdjętej ziemi
roślinnej. Zahumusowane i odarniowane skarpy naleŜy umocnić trawą uŜywając technik
hydroobsiewu.
Pobocza gruntowe wzdłuŜ drogi głównej naleŜy utwardzić mieszanką z kruszywa naturalnego o
grubości warstwy 10 cm.
4.
Obiekty inŜynierskie.
W miejscu nowoprojektowanego odcinka ul. Piastowskiej projektuje się obiekt w km PKP
12+746,93 o konstrukcji zespolonej typu stal-beton (dźwigary stalowe zespolone z płytą

ARCADIS Sp. z o.o.
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Ŝelbetową). Schematem statycznym rozpatrywanego obiektu jest belka swobodnie podparta na
przyczółkach i filarach. Przecięcie z ul. Piastowską w km 0+405,80.
•

Szerokość całkowita obiektu:

•

Kapa razem z bariero-poręczą chodnikiem:

14,10 m

o

Bariero-poręcz:

70 cm

o

Chodnik:

200 cm

o

Ściek przykrawęŜnikowy:

50 cm

o

Razem:

470 cm

•

Jezdnia:

2 x 350 cm

•

Ściek przykrawęŜnikowy:

50 cm

•

Kapa razem z bariero-poręczą, ścieŜką rowerową i krawęŜnikiem:
o

ŚcieŜka rowerowa:

220 cm

o

Bariero-poręcz:

70 cm

o

Oświetlenie wiaduktu

45 cm

o

Razem:

385 cm

•

Pochylenie poprzeczne drogi na obiekcie:

2%

•

Pochylenie poprzeczne kapy z chodnikiem:

2,5 %

•

Pochylenie poprzeczne kapy ze ścieŜką rowerową:

2,5 %

5.

Oznakowanie.

5.1.
Oznakowanie pionowe
Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe oznakowano znakami D-6 i D-6b,
SkrzyŜowania oznakowano znakami: D-1 – droga powiatowa (obszar zabudowany) oraz
znakami B-20 na wlotach podporządkowanych,
Ciągi piesze i rowerowe oznakowano znakami C-13 i C-16.
Kombinację łuków poziomych i pionowych z ograniczoną widocznością oznakowano znakami
pionowymi A-30, uzupełnionymi tabliczkami T-18b,c.
Oznakowanie pionowe wykonane będzie w technologii folii odblaskowej typu 1 w grupie
wielkości średniej (droga powiatowa oraz znaki związane ze skrzyŜowaniami) oraz małej
(drogi dojazdowe, ciągi piesze i rowerowe). W przypadku znaków A-7, B-20, D-6 i D-6b
obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
5.2.
Oznakowanie poziome
- Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów oznakowano znakami P-10 i P-11.
Przed przejściami wyznaczono linię warunkowego zatrzymania P-14 w odległości 2,0 m,

ARCADIS Sp. z o.o.
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- Na wlotach podporządkowanych wyznaczono linię bezwzględnego zatrzymania P-12,
uzupełnioną napisem P-16 ( „ STOP ” ) w odległości 2,0 m od linii,
- Ze względu na kombinację łuków poziomych i pionowych z ograniczoną widocznością pasy
ruchu rozdzielono liniami segregacyjnymi P-4,
- Na drogach dojazdowych obsługujących przyległy teren oraz na istniejącym przebiegu
ul. Piastowskiej zastosowano do szer. drogi 6,50 m tylko linie krawędziowe P-7c,d.
Linie segregacyjne P-3a i P-4 zastosowano tylko w związku z oznakowaniem skrzyŜowań,
- W ciągu linii segregacyjnej w osi na wysokości zjazdów do posesji zastosowano linię P-1e
długości 7 m.
Oznakowanie poziome będzie wykonane przy uŜyciu następujących materiałów:
- Grubowarstwowe oznakowanie poziome koloru białego z mas chemoutwardzalnych,
dla drogi powiatowej nr 1517 ul. Piastowska,
- Cienkowarstwowe oznakowanie poziome koloru białego farbami chemoutwardzalnymi dla
drogi dojazdowej wraz z istniejącym przebiegiem ul. Piastowskiej.
Do przedznakowania stosować naleŜy farby ekologiczne, nietrwałe.
6.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W celu nakierowania pieszych i rowerzystów przy przejściach zastosowano ogrodzenia
łańcuchowe U-12b.
Przed zlikwidowanym przejazdem kolejowym naleŜy ustawić bariery betonowe stałe U-14e,
natomiast za barierami tablice prowadzące ciągłe U-3c,d.
W celu zabezpieczenia pieszych przy róŜnicach wysokości zastosowano balustrady U-11a.
Na obiekcie oraz dojazdach ( wysoki nasyp zbrojony oraz kapa chodnikowa ) zastosowano
obustronne barieroporęcze U-11b usytuowane za krawędzią chodnika i ścieŜki rowerowej.
Na obiekcie bezpośrednio nad linią kolejową zastosowano osłony przeciwporaŜeniowe.
7.
Charakterystyka istniejącej zieleni.
Zieleń na omawianym terenie stanowi typowe nasadzenia uliczne w nawiązaniu do zabudowy
miasta i charakterystyki otaczającego terenu.
Zadrzewienie w pasie ulicznym występuje głównie w postaci rzędowych nasadzeń wzdłuŜ jezdni
poza jej poboczem, oraz na skarpie rowu. Drzewa występują po obu stronach ulicy. Są to
roninie białe zaawansowane wiekowo w średnim stanie zdrowotno-wizualnym. Drzewa te ze
względu na kolizję z przebudowa ulicy przewidziano do usunięcia.

ARCADIS Sp. z o.o.
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
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Spis rysunków:

1. Plan orientacyjny

Rys. 1

skala 1 : 5 000

2. Plan sytuacyjny

Rys. 2

skala 1 : 500

3. Przekroje normalne

Rys. 3

skala 1 : 50

4. Przekroje podłuŜne

Rys. 4

skala 1: 1000/100

5. Przekroje poprzeczne

Rys. 5

skala 1 : 100

6. Szczegóły

Rys. 6

skala 1 : 20, 1:50

7. Plan warstwicowy

Rys. 7

skala 1 : 500
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