Załącznik nr 2
OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie ulicy Białobłockiej na odcinku od
posesji nr 3 w kierunku ulicy Sosnowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA


Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
14 maja 1999 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”(Dz.U. nr
43 poz. 430)



Wizja lokalna i pomiary w terenie

3. STAN ISTNIEJĄCY
Istniejąca droga przy ul. Białobłockiej w Sierpcu charakteryzuje się:
- szerokość jezdni – 5 do 6 m.
- nawierzchnia gruntowa
Niweleta drogi posiada spadek podłużny w kierunku działek mieszkalnych.
Istniejąca nawierzchnia gruntowa jest w złym stanie technicznym.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
W ramach projektu przewidziano remont ulicy Białobłockiej w Sierpcu
Droga zlokalizowana jest na osiedlu domków jednorodzinnych i stanowi do nich
dojazd.

1

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia drogi od posesji nr 3 do skrzyżowania przy Urzędzie Pracy o
szerokości 3,5 m, długości 202 m – łącznie 707 m2
Powierzchnia drogi od skrzyżowania przy Urzędzie Pracy w kierunku ulicy
Sosnowej o szerokości 3,0 m, długości 157 m – łącznie 471 m2
Powierzchnia skrzyżowania przy Urzędzie Pracy o szerokości 4 m, długości 9 m
– łącznie 36 m2

6. ODWODNIENIE
Woda odprowadzona zostanie poprzez nadanie odpowiedniego spadku
poprzecznego, podłużnego i skierowana na przydrożne tereny zielone.
7. OKREŚLENIE WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH
Warunki gruntowe określa się jako proste. Kategorię geotechniczną
określa się jako pierwszą: wykopy o głębokości do 0,4m. Konstrukcja
nawierzchni posadowiona powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. W
związku z powyższym nie jest wymagane sporządzenie dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej.

8. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne przy niniejszej inwestycji związane są z wykonaniem
korytowania do ułożenia warstw tłucznia.

9. NUMERY DZIAŁEK
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr. ewid. gruntu 2360 w m. Sierpc,
powiat sierpecki.
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10.

DANE INFORMUJĄCE O TERENIE

Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają
ochronie konserwatorskiej.

11.
WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA
DZIAŁKI
Stwierdza się brak wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia
budowlanego.

12.

ZAGROŻENIE I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Planowany zakres robót zgodnie z §3 pkt. 56 Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami) w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych
warunków kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu warunków
oddziaływania na środowisko, nie jest inwestycją mogącą znacząco wpływać
na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzanie raportu
oddziaływania na środowisko.

13.
OŚWIADCZENIA WŁAŚCIWYCH JEDNOSTEK
ADMINISTARCYJNYCH
W związku z tym, iż projektuje się drogę, nie dotyczy zapewnienie
dostaw energii, wody, ciepła, gazu, jak również warunków przyłączenia do sieci
wodociągowych,

cieplnych,

gazowych,

elektroenergetycznych

i telekomunikacyjnych. W związku z tym że wykop wykonywany będzie płytko
nie będzie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.
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14.

INNE DANE
Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla środowiska. Nie

przewiduje się wzrostu ruchu samochodów w związku z remontem drogi,
ponieważ funkcja

nie ulegnie zmianie, ani nie będzie to nowe połączenie

drogowe wywołujące przeniesienie się ruchu z innych dróg.

15.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Droga nie narusza interesów osób trzecich. Roboty ograniczają się do
wykonania konstrukcji drogowych. Działki o nr ew. 2360 stanowią własność
Burmistrza Miasta Sierpca. Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się na
działce o nr ewid. gruntu 2360.
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