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"Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W
Lelis - Długi Kąt - Kadzidło od km 0+000 do ok. km 6+650"

Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

ZAMAWIAJĄCY :

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

inż. Przemysław Wiącek

mgr inż. Jacek Żuraw

MAZ/0396/POOD/06
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

PDK/0047/PWOD/04
uprawnienia budowlane do projektowania i kier.
robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej

Granica robót

Chodnik z kostki betonowej
Linia rozgraniczająca teren inwestycji będąca
jednocześnie linią podziałową

Linia rozgraniczająca

Linia określająca obowiązek budowy lub przebudowy
obiektów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 e-h Ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych

Krawężnik wtopiony betonowy
Krawężnik wyniesiony betonowy

Linie pomocnicze

Obrzeże betonowe

Istn. hektometry

Istn. kilometry
Oś drogi głównej
Oś zjazdów

Krawężnik wyniesiony granitowy

Krawędz jezdni

Krawężnik wtopiony granitowy

Krawędz pobocza utwardzonego
Krawędz pobocza nieutwardzonego

Rów

Jezdnia asfaltowa / pobocze utawrdzone z betonu
asfaltowego

Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego

Pierścień ronda / poszerzenie / zatoka autobusowa z
łupanej kostki granitowej

Miejsca postojowe

Zjazd indywidualny z kostki betonowej

39

97

41

Działki w liniach rozgraniczających

Działki przeznaczone do podziału

Działki przeznaczone pod przebudowę istn. sieci
uzbrojenia technicznego i dróg publicznych

Granice ewidencyjne nieruchomości

355/3 Działki do przejęcia w całości

Wiata przystankowa

Zjazd indywidualny połączony z jezdnią skosem
1,5m:1,5m

Pobocze z kruszywa z funkcją rozsączania

Płyty wypustkowe dla niewidomych
Przestawiana kapliczka

Punktowe elementy odblaskowe

Zjazd indywidualny z kruszywa (przedłużenie
asfaltowego)

Wyniesione przejście dla pieszych

Wpust uliczny połączony przykanalikiem do drenażu

Rozbiórka istn. sieci / słupów Orange
Projektowana przebudowa słupów / sieci Orange

Projektowany kanał technologiczny
Istniejące rowy do likwidacji

Projektowana lampa oświetleniowa na proj. słupie

Projektowana lampa oświetleniowa na istn. słupie
Projektowana lampa oświetleniowa na proj. słupie

Projektowana rura osłonowa na sieciach elektr.
Projektowana przebudowa sieci gazowej

Odtwarzany / budowany przepust

Rozbiórka istn. sieci gazowej

Proj. sieć kablowa nN 0,4kV

Istn. sieć kablowa nN 0,4kV do demontażu
Istn. złącze kablowe nN 0,4kV do demontażu

Proj. złącze kablowe nN 0,4kV
Proj. mufa kablowa nN 0,4kV
Proj. sieć napowietrzna nN 0,4kV
Proj. rura osłonowa SRS
Istn. sieć napowietrzna nN 0,4kV do demontażu

Wpust uliczny istniejący do odtworzenia
wraz z drenażem
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