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Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - koncepcja

  Data:
 05.2022 r.

Skala:
1:500

Nr rysunku:
     1.1

Inwestor:
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

LEGENDA

Adres:
m. Ostrów Mazowiecka, ul. Małkińska, ul. Wiejska,
ul. Olszynowa

Nazwa obiektu budowlanego i zadania:
Budowa ulicy łączącej ul. Małkińską, Wiejską do ulicy
Olszynowej

zakres inwestycji

Projektant :      mgr inż. Mariusz Raszkiewicz
                         upr. bud. WAM/0129/POOD/10
                         pozycja 235/11/U/C
                                 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

br. drogowa

Jednostka projektowa:
BPT Sp. z o.o.
ul. Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn

istniejące granice działek

proj. pobocze z kruszywa 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, C50/30

proj. ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm

proj. krawężnik betonowy 15x22 cm wtopiony wystający od 0 do 3 cm

proj. chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

proj. zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm

projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm

istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki

proj. wybrukowanie z kostki kamiennej gr. 8 cm
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Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - koncepcja

  Data:
 05.2022 r.

Skala:
1:500

Nr rysunku:
     1.2

Inwestor:
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Adres:
m. Ostrów Mazowiecka, ul. Małkińska, ul. Wiejska,
ul. Olszynowa

Nazwa obiektu budowlanego i zadania:
Budowa ulicy łączącej ul. Małkińską, Wiejską do ulicy
Olszynowej

Projektant :      mgr inż. Mariusz Raszkiewicz
                         upr. bud. WAM/0129/POOD/10
                         pozycja 235/11/U/C
                                 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

br. drogowa

Jednostka projektowa:
BPT Sp. z o.o.
ul. Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn

LEGENDA

zakres inwestycji

istniejące granice działek

proj. pobocze z kruszywa 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, C50/30

proj. ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm

proj. krawężnik betonowy 15x22 cm wtopiony wystający od 0 do 3 cm

proj. chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

proj. zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm

projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm

istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki

proj. wybrukowanie z kostki kamiennej gr. 8 cm
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Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - koncepcja

  Data:
 05.2022 r.

Skala:
1:500

Nr rysunku:
     1.3

Inwestor:
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Adres:
m. Ostrów Mazowiecka, ul. Małkińska, ul. Wiejska,
ul. Olszynowa

Nazwa obiektu budowlanego i zadania:
Budowa ulicy łączącej ul. Małkińską, Wiejską do ulicy
Olszynowej

Projektant :      mgr inż. Mariusz Raszkiewicz
                         upr. bud. WAM/0129/POOD/10
                         pozycja 235/11/U/C
                                 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

br. drogowa

Jednostka projektowa:
BPT Sp. z o.o.
ul. Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn

LEGENDA

zakres inwestycji

istniejące granice działek

proj. pobocze z kruszywa 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, C50/30

proj. ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm

proj. krawężnik betonowy 15x22 cm wtopiony wystający od 0 do 3 cm

proj. chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

proj. zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm

projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm

istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki

proj. wybrukowanie z kostki kamiennej gr. 8 cm


