ZESTAWIENIE DRÓG W GMINIE RADZIECHOWY - WIEPRZ 2021R. ETAP III
LP. NR DZIAŁKI
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ZJAZDY I ROZJAZDY

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga na Kopiec dz. nr 416/14,6277/2, 6277/3, 6277/4, 6277/5, 6277/6, 6277/7, 6277/8
w miejscowości Radziechowy etap I

dz. nr
416/14,6277/2,
6277/3, 6277/4,
6277/5, 6277/6,
6277/7, 6277/8

Droga na
Kopiec(teren
górski).

w km 0+0000+005 5 mb

X

Ściągnięcie
warstwy
wierzchniej.

w km 0+0050+065 60mb

X

15cm

w km (0+065 0+670km)
605,0m

2,75m

X

40 cm

X

X

Zciągnięcie warstwy
wierzchniej na
zatoczkach
mijankowych.
3x19,25
=57,75m2

Wykonanie przepustu (w km 0+268) potrójnego, dwóch cieków ze studnia łącząca 2 cieki wlotowe rura fi 600 2x 8m rura wylotowa fi 800 6mb, przyczółki (3 szt.) ze ściankami oporowymi. Wykonanie
przepustu w km 0+450 rurą fi 600, 12mb, przyczółki (2szt.) ze ściankami oporowymi. Wykonanie przepustu w km 0+489 rurą fi 600, 24mb, przyczółki (2szt.) ze ściankami oporowymi. Skarpowanie na
powierzchni 126,4m2. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rury karbowanej fi 1000 z jednym przyczółkiem wylotowym ze ściankami oporowymi pod drogą na długości 80mb. Czyszczenie rowu
pogłębienie pod rurę fi 1000, zabudowa 2 szt. studni fi 600mm z włazem rewizyjnym, posadowienie rur. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rury karbowanej fi 800 pod drogą na długości 100mb.
Czyszczenie rowu pogłębienie pod rurę fi 800, zabudowa 2 szt.studni kanalizacyjnych, posadowienie rur. Podłączenie do dwóch studni kanalizacyjnych i jednej studni rewizyjnej rury fi 160 z kratką na
wlocie dla cieków wodnych oraz do pierwszej studni rewizyjnej wykonanie wlotu na odprowadzenie wód powierzchniowych z istniejącego przepustu wykonanie studzienki o średnicy fi 600 . Przed
rozpoczęciem robót czyszczenie terenu z z elementów betonowych i korzeni drzew. Wykonanie rowu tymczasowego dla odprowadzenie wód powierzchniowych na długości 170mb budowanej drogi.

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Plac Pod Matyską dz. nr 5222/13 w miejscowości Radziechowy

2.

dz. nr 5222/13

Plac pod Matyską 1050m2

X

X

X

25cm na
powierzchni
850m2

10,0 cm warstwa profilowa z klińca,
podbudowa z klińca15cm
+geowłóknina drogowa.

X

X

X

Usunięcie warstwy humusu na całej powierzchni. Usunięcie 1,5 m ziemi na powierzchni 374m2. Skarpowanie obustronne na długości 44mb. Umocnienie skarpy z płyt JUMBOna powierzchni 150m2.
Ułożenie płyty JUMBO na podbudowie z klińca i obsypanie klińcem na powierzchni 390m2. Wykonanie zjazdu z ułożeniem rury karbowanej fi 500 z dwoma przyczółkami przy wjeździe na ulicę zieloną.
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