
PZT_2.1

Gmina Miasto Szczecin

 pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Highway Biuro Projektów

Podpis:

Rysunek:

mgr inż. Łukasz Antoniewicz

Projektant

branży drogowej:

Data: Branża:

wielobranżowy

Skala:

Specjalność: Drogowa

Nr uprawnień: POM/0299/POOD/09

PROJEKT BUDOWLANY

Studium wykonalności:

październik 2016

Zamawiający:

80-180 Gdańsk, ul. Jeleniogórska 18/14

tel./fax. 58 710 05 93

biuro@highwaybp.pl www.highwaybp.pl

Sprawdzający

branży drogowej:

Specjalność: Drogowa

Nr uprawnień: POM/0055/POOD/06

Tytuł (nazwa) rysunku:

Nazwa i adres obiektu:

Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej

71-220 Szczecin

Podpis:

Projektant

branży sanitarnej:

Sprawdzający

branży sanitarnej:

Podpis:

mgr inż. Anna Mrzygłód

Specjalność: sanitarna

Nr uprawnień: POM/0227/PWOS/13

mgr inż. Mariusz Kowalski

Specjalność: Sanitarna

Nr uprawnień: POM/0242/POOS/09

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Projektant

branży

elektrycznej:

Sprawdzający

branży

elektrycznej:

Podpis:

Projektant

branży

telekomunikacyjnej:

Sprawdzający

branży

telekomunikacyjnej:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Piotr Auguściak

Specjalność: Elektryczna

Nr uprawnień: POM/0299/POOD/09

Specjalność: Elektryczna

Nr uprawnień: POM/0173/POOD/06

mgr inż. Tadeusz Kopejć

Podpis:

inż. Jarosław Szczodrowski

Specjalność: Telekomunikacyjna

Nr uprawnień: DT-WBT/02354/02/U

mgr inż. Zbigniew Kowalski

Specjalność: Telekomunikacyjna

Nr uprawnień: POM/0231/PWBT/15

1:500

mgr inż. Krzysztof Prymaka

Projektant

branży zieleń:

inż. Martyna Mikos

Podpis:

Nr tomu:
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Orientacja arkuszy:
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Oznaczenia:

krawędź chodnika - obrzeże betonowe 8x30x2

projektowany krawężnik betonowy 15x22x4

projektowany krawężnik betonowy 15x22x0

projektowany krawężnik betonowy 15x30x12

projektowany opornik betonowy 12x25x0

Istniejąca granica pasa drogowego - miasto Szczecin

Parametry techniczne:

 klasa techniczna - Z

 kategoria ruchu - KR4

 prędkość projektowa - 40km/h

 szerokość jezdni - 6,5+3m

Istniejąca granica pasa drogowego - gmina Dobra

nawierzchnia jezdni - bitumiczna czarna

nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa grafitowa

nawierzchnia pasa rowerowego - bitumiczna czarna

nawierzchnia chodnika - płyta chodnikowa piaskowa

nawierzchnia z kostki betonowej szara

skarpy, zieleń drogowa

nawierzchnia jezdni - kostka betonowa szara

nawierzchnia zatok autobusowych - kostka kamienna

nawierzchnia z płyt typu meba

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowa

proj. wpust deszczowy przykrawężnikowy/uliczny

projektowana zasuwa wodocigowa

przebudowa sieci wodociągowej

projektowany hydrant p.poż.

projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

przebudowa kanalizacji sanitarnej

projektowana studnia kanalizacji deszczowej 

renowacja kanalizacji deszczowej

projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej

proj. przyłącze siodłowe

budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej

istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

istn. kanalizacja sanitarna do likwidacji

istn. sieć wodociagowa do likwidacji

projektowana studzienka kanalizacji deszczowej

proj. kabel telekomunikacyjny

proj. kabel energetyczny

studnia kanalizacji deszczowej do renowacji

proj. lampa uliczna

proj. rura osłonowa telek.

drzewo do wycinki

proj. rura osłonowa elektr.

niecz. ciepłociąg do likwidacji

przebudowa gazociągu

istn. sieć gazowa do likwidacji

proj. rura osłonowana gazociągu

proj. zasuwa gazowa

drzewo do nasadzenia

Plan zagospodarowania terenu

Oświadczam zgodność map z mapami

do celów projektowych przyjętymi do

ewidencji materiału zasobu przez

Prezydenta Miasta Szczecina pod

numerem P.3262.2016.1964

oraz przez Starostę Polickiego pod

numerem P.3211.2016.847

User
Umieszczono obraz



PZT_2.2

Gmina Miasto Szczecin

 pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Highway Biuro Projektów

Podpis:

Rysunek:

mgr inż. Łukasz Antoniewicz

Projektant

branży drogowej:

Data: Branża:

wielobranżowy

Skala:

Specjalność: Drogowa

Nr uprawnień: POM/0299/POOD/09

PROJEKT BUDOWLANY

Studium wykonalności:

październik 2016

Zamawiający:

80-180 Gdańsk, ul. Jeleniogórska 18/14

tel./fax. 58 710 05 93

biuro@highwaybp.pl www.highwaybp.pl

Sprawdzający

branży drogowej:

Specjalność: Drogowa

Nr uprawnień: POM/0055/POOD/06

Tytuł (nazwa) rysunku:

Nazwa i adres obiektu:

Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej

71-220 Szczecin

Podpis:

Projektant

branży sanitarnej:

Sprawdzający

branży sanitarnej:

Podpis:

mgr inż. Anna Mrzygłód

Specjalność: sanitarna

Nr uprawnień: POM/0227/PWOS/13

mgr inż. Mariusz Kowalski

Specjalność: Sanitarna

Nr uprawnień: POM/0242/POOS/09

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Projektant

branży

elektrycznej:

Sprawdzający

branży

elektrycznej:

Podpis:

Projektant

branży

telekomunikacyjnej:

Sprawdzający

branży

telekomunikacyjnej:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Piotr Auguściak

Specjalność: Elektryczna

Nr uprawnień: POM/0299/POOD/09

Specjalność: Elektryczna

Nr uprawnień: POM/0173/POOD/06

mgr inż. Tadeusz Kopejć

Podpis:

inż. Jarosław Szczodrowski

Specjalność: Telekomunikacyjna

Nr uprawnień: DT-WBT/02354/02/U

mgr inż. Zbigniew Kowalski

Specjalność: Telekomunikacyjna

Nr uprawnień: POM/0231/PWBT/15

1:500

mgr inż. Krzysztof Prymaka

Projektant

branży zieleń:

inż. Martyna Mikos

Podpis:

Nr tomu:
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Orientacja arkuszy:
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Oznaczenia:

krawędź chodnika - obrzeże betonowe 8x30x2

projektowany krawężnik betonowy 15x22x4

projektowany krawężnik betonowy 15x22x0

projektowany krawężnik betonowy 15x30x12

projektowany opornik betonowy 12x25x0

Istniejąca granica pasa drogowego - miasto Szczecin

Parametry techniczne:

 klasa techniczna - Z

 kategoria ruchu - KR4

 prędkość projektowa - 40km/h

 szerokość jezdni - 6,5+3m

Istniejąca granica pasa drogowego - gmina Dobra

nawierzchnia jezdni - bitumiczna czarna

nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa grafitowa

nawierzchnia pasa rowerowego - bitumiczna czarna

nawierzchnia chodnika - płyta chodnikowa piaskowa

nawierzchnia z kostki betonowej szara

skarpy, zieleń drogowa

nawierzchnia jezdni - kostka betonowa szara

nawierzchnia zatok autobusowych - kostka kamienna

nawierzchnia z płyt typu meba

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowa

proj. wpust deszczowy przykrawężnikowy/uliczny

projektowana zasuwa wodocigowa

przebudowa sieci wodociągowej

projektowany hydrant p.poż.

projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

przebudowa kanalizacji sanitarnej

projektowana studnia kanalizacji deszczowej 

renowacja kanalizacji deszczowej

projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej

proj. przyłącze siodłowe

budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej

istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

istn. kanalizacja sanitarna do likwidacji

istn. sieć wodociagowa do likwidacji

projektowana studzienka kanalizacji deszczowej

proj. kabel telekomunikacyjny

proj. kabel energetyczny

studnia kanalizacji deszczowej do renowacji

proj. lampa uliczna

proj. rura osłonowa telek.

drzewo do wycinki

proj. rura osłonowa elektr.

niecz. ciepłociąg do likwidacji

przebudowa gazociągu

istn. sieć gazowa do likwidacji

proj. rura osłonowana gazociągu

proj. zasuwa gazowa

drzewo do nasadzenia

Plan zagospodarowania terenu

Oświadczam zgodność map z mapami

do celów projektowych przyjętymi do

ewidencji materiału zasobu przez

Prezydenta Miasta Szczecina pod

numerem P.3262.2016.1964

oraz przez Starostę Polickiego pod

numerem P.3211.2016.847

User
Umieszczono obraz



PZT_2.3

Gmina Miasto Szczecin

 pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Highway Biuro Projektów

Podpis:

Rysunek:

mgr inż. Łukasz Antoniewicz

Projektant

branży drogowej:

Data: Branża:

wielobranżowy

Skala:

Specjalność: Drogowa

Nr uprawnień: POM/0299/POOD/09

PROJEKT BUDOWLANY

Studium wykonalności:

październik 2016

Zamawiający:

80-180 Gdańsk, ul. Jeleniogórska 18/14

tel./fax. 58 710 05 93

biuro@highwaybp.pl www.highwaybp.pl

Sprawdzający

branży drogowej:

Specjalność: Drogowa

Nr uprawnień: POM/0055/POOD/06

Tytuł (nazwa) rysunku:

Nazwa i adres obiektu:

Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej

71-220 Szczecin

Podpis:

Projektant

branży sanitarnej:

Sprawdzający

branży sanitarnej:

Podpis:

mgr inż. Anna Mrzygłód

Specjalność: sanitarna

Nr uprawnień: POM/0227/PWOS/13

mgr inż. Mariusz Kowalski

Specjalność: Sanitarna

Nr uprawnień: POM/0242/POOS/09

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Projektant

branży

elektrycznej:

Sprawdzający

branży

elektrycznej:

Podpis:

Projektant

branży

telekomunikacyjnej:

Sprawdzający

branży

telekomunikacyjnej:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Piotr Auguściak

Specjalność: Elektryczna

Nr uprawnień: POM/0299/POOD/09

Specjalność: Elektryczna

Nr uprawnień: POM/0173/POOD/06

mgr inż. Tadeusz Kopejć

Podpis:

inż. Jarosław Szczodrowski

Specjalność: Telekomunikacyjna

Nr uprawnień: DT-WBT/02354/02/U

mgr inż. Zbigniew Kowalski

Specjalność: Telekomunikacyjna

Nr uprawnień: POM/0231/PWBT/15

1:500

mgr inż. Krzysztof Prymaka

Projektant

branży zieleń:

inż. Martyna Mikos

Podpis:

Nr tomu:
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Oznaczenia:

krawędź chodnika - obrzeże betonowe 8x30x2

projektowany krawężnik betonowy 15x22x4

projektowany krawężnik betonowy 15x22x0

projektowany krawężnik betonowy 15x30x12

projektowany opornik betonowy 12x25x0

Istniejąca granica pasa drogowego - miasto Szczecin

Parametry techniczne:

 klasa techniczna - Z

 kategoria ruchu - KR4

 prędkość projektowa - 40km/h

 szerokość jezdni - 6,5+3m

Istniejąca granica pasa drogowego - gmina Dobra

nawierzchnia jezdni - bitumiczna czarna

nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa grafitowa

nawierzchnia pasa rowerowego - bitumiczna czarna

nawierzchnia chodnika - płyta chodnikowa piaskowa

nawierzchnia z kostki betonowej szara

skarpy, zieleń drogowa

nawierzchnia jezdni - kostka betonowa szara

nawierzchnia zatok autobusowych - kostka kamienna

nawierzchnia z płyt typu meba

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowa

proj. wpust deszczowy przykrawężnikowy/uliczny

projektowana zasuwa wodocigowa

przebudowa sieci wodociągowej

projektowany hydrant p.poż.

projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

przebudowa kanalizacji sanitarnej

projektowana studnia kanalizacji deszczowej 

renowacja kanalizacji deszczowej

projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej

proj. przyłącze siodłowe

budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej

istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

istn. kanalizacja sanitarna do likwidacji

istn. sieć wodociagowa do likwidacji

projektowana studzienka kanalizacji deszczowej

proj. kabel telekomunikacyjny

proj. kabel energetyczny

studnia kanalizacji deszczowej do renowacji

proj. lampa uliczna

proj. rura osłonowa telek.

drzewo do wycinki

proj. rura osłonowa elektr.

niecz. ciepłociąg do likwidacji

przebudowa gazociągu

istn. sieć gazowa do likwidacji

proj. rura osłonowana gazociągu

proj. zasuwa gazowa

drzewo do nasadzenia

Plan zagospodarowania terenu

Oświadczam zgodność map z mapami

do celów projektowych przyjętymi do

ewidencji materiału zasobu przez

Prezydenta Miasta Szczecina pod

numerem P.3262.2016.1964

User
Umieszczono obraz




