Załącznik do decyzji
nr GKM 7615 – 21/2010
z dnia 18 listopada 2010 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „PRZEBUDOWIE ULICY
WĄGROWIECKIEJ W BUDZYNIU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1489P
OBRĘB BUDZYŃ-WĄGROWIEC”
1. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „PRZEBUDOWIE ULICY
WĄGROWIECKIEJ W BUDZYNIU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1489P OBRĘB BUDZYŃ-WĄGROWIEC”. Inwestycja ma charakter liniowy.
Przebudowie zostanie poddanych 0,67 km istniejącej drogi. Całkowita powierzchnia
inwestycji wyniesie 9100 m2. Planowany zakres robót mieści się w istniejących granicach
pasa drogowego. Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowana jest zwarta
zabudowa domków jednorodzinnych. Ponadto, występują obiekty handlowo-usługowe.
Przebudowa ulicy poddana zostanie:
- poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokości 3,00 m dla każdego pasa ruch,
- wykonaniu wyrównania istniejącej zdeformowanej i spękanej nawierzchni bitumicznej
mieszanką mineralno-bitumiczną,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na całej szerokości
jezdni, grubości 4 cm,
- wykonanie obustronnych chodników o szerokości min. 1,5 m z kostki betonowej,
- wykonanie renowacji istniejących pasów zieleni,
- wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej.
2. Teren, na którym realizowana będzie przebudowa ulicy Wągrowieckiej,
nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie, w miejscu projektowanego przedsięwzięcia, istnieje ulica z jezdnią bitumiczną
o szerokości 5,8÷6,0 m. Z lewej strony jezdni, za pasem zieleni, zlokalizowany
jest chodnik z prefabrykatów betonowych. Natomiast, z prawej strony jezdni
zlokalizowane jest pobocze gruntowe wykorzystywane jako ciąg pieszy.
Zabudowa domków jednorodzinnych oraz obiekty handlowo-usługowe zlokalizowane
są w odległości 5,5÷30,0 m od osi jezdni bitumicznej wzdłuż przedmiotowej ulicy.
W analizowanym obszarze brak jest ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych
objętych ochroną. Przebudowa drogi realizowana będzie poza obszarem chronionym
Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. W rejonie realizacji planowanej
inwestycji nie występują również miejsca siedlisk i gatunków chronionych w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty,
parki krajobrazowe, pomniki przyrody itp.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące elementy drogi: nawierzchnia,
krawężniki, chodniki i zjazdy do posesji. Realizacja inwestycji wymaga wykorzystania
specjalistycznego sprzętu mechanicznego, takiego jak: koparki, równiarki, rozkładarki
mieszanek bitumicznych, walców drogowych, zagęszczarek płytowych.
Jednocześnie, planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane
z uwzględnieniem następujących warunków:
a) prace drogowe należy prowadzić z użyciem materiałów posiadających atesty
do stosowania w budownictwie drogowym,

b) przebudowa drogi nie powinna spowodować istotnych zmian w istniejącym stanie
zagospodarowania i wykorzystania terenu,
c) należy umożliwić odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych
za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami do kolektora kanalizacji deszczowej,
d) wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i eksploatowaną energię
wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki
materiałowej, w tym gospodarkę odpadami,
f) należy zapewnić właściwe i zgodne z przepisami gospodarowanie wszystkimi
wytwarzanymi odpadami na poszczególnych etapach inwestycji poprzez
minimalizację ich ilości, selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach,
w sposób zabezpieczający środowisko grudntowo-wodne przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami oraz przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
g) wykonawca prac zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w należytym porządku
i czystości, zarówno w trakcie prowadzenia prac, jak również po ich zakończeniu,
h) podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny
pracy zgodnie z działem X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).
3. Oddziaływanie transgraniczne nie występuje.
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