
„BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU DRÓG POWIATOWYCH NR 1336G ORAZ 1410G WRAZ
Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1336G NA ODCINKU ROBAKOWO - DĄBRÓWKA”

Opis inwestycji

Inwestycja polega na budowie ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G
wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo – Dąbrówka o długości około 1750
m.

Początek opracowania stanowi rejon zjazdu do posesji zlokalizowanej na nieruchomości nr
104/2 obręb 0006 Luzino, koniec opracowania stanowi most na rzece Gościcinie (sam obiekt mostowy
nie wchodzi w zakres opracowania).

Na odcinku od początku opracowania do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1336G, drogi
powiatowej nr 1410G i drogi gminnej nr 126002G projektuje się nawierzchnię bitumiczną jezdni
o szerokości 6 m, obustronny chodnik, odtworzenie zatoki autobusowej. Odcinek ten planuje się
odwodnić za pomocą kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo do rowu przydrożnego.

Na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1336G, drogi powiatowej nr 1410G i drogi gminnej nr
126001G projektuje się małe rondo o średnicy zewnętrznej wynoszącej 30,0 m. Na dojeździe do ronda
od strony drogi powiatowej nr 1410G planuje się budowę zatoki autobusowej, jednostronnego chodnika
i jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej. Na dojeździe do ronda od strony drogi gminnej nr 126002G
planuje się dowiązanie do projektowanej przez gminę ścieżki rowerowej.

Na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1336G, drogi powiatowej nr 1410G i drogi
gminnej nr 126002G projektuje się jezdnię bitumiczną szerokości 6 m oraz ścieżkę pieszo-rowerową po
stronie zachodniej. Po stronie wschodniej projektuje się odcinkowo chodnik (od ronda w kierunku rzeki
Gościciny o długości około 100 m, w rejonie ulicy Myśliwskiej o długości około 30m, w rejonie
skrzyżowania z drogą gminną nr 126002G o długości około 70 m). Zatoki autobusowe projektuje się
w rejonie ronda (jednostronna) oraz skrzyżowania z drogą gminną nr 126002G (dwustronne).
Odwodnienie odcinka planuje się za pomocą kanalizacji deszczowej. W sąsiedztwie obszaru leśnego
planuje się budowę korytka odwadniającego zabezpieczającego przed zalaniem pasa drogowego
wodami deszczowymi z terenu przyległego. Wody deszczowe z pasa drogowego planuje się
odprowadzić po ich wcześniejszym podczyszczeniu do rzeki Gościciny.

Inwestycja zakłada przebudowę/rozbudowę/odtworzenie zjazdów do nieruchomości
i skrzyżowań z drogami publicznymi w celu doprowadzania ich parametrów do obowiązujących
przepisów.

W ramach inwestycji planuje się budowę oświetlenia ulicznego, doświetlenia przejść dla
pieszych, budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej oraz usuniecie kolizji z istniejącym
uzbrojeniem terenu. W rejonie ronda przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia, jednak projekt nie
zakłada jej przebudowy.

Zakres inwestycji obejmuje wycinkę drzew i powierzchni leśnych kolidujących z inwestycją.
W ramach kompensacji planuje się nasadzenia zastępcze.


