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Pszczyna, dnia 16 sierpnia 2013r.

Nr sprawy: PZDDT.701 1 .1.007.1 .2013

Biuro Proj ektowo-Uslugowe

,rAlda" S.C.
Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39c

44-300 Wodzisław Ślaski

Dotyczy: przebudowy wł'ączenia ul. Bukowej do ul. Wyzwolenia w Suszcu

W odpowiedzi na otrzymany wniosek uzgadniamy pozytywnie projektowaną

przebudowę wraz z rozbudową ulicy Bukowej w Suszcu pod względem połączenia z drogą

powiatowąnr 4100S' tj. u1.'.Wyzwolenia pod następującymi warunkami:

1. W rejonie sl<tzyiowartta z drogą powiatową tj. na odcinku około 6m, dostosować

konstrukcję jezdni ul. Bukowej do drogi kategorii ruchu KR3 o następujących parametrach:

a) Konstrukcja:

- warstwa dolna podbudowy - tłuczeń2} cm,

- warstwa górna podbudowy - kliniec l0 cm,

- podbudowazasadnicza - asfaltobeton 8 cm,

- warstwa więąca - asfaltobeton 6 cm,

- warstwa ścieralna - asfaltobeton 5 cm.

b) Modut wtórnego odkształcenta podłoŻa:

- pod konstrukcjąjezdni E2 >120Mpa,

- podbudowy na górze warstwy E2 >180Mpa,

2. w obrębie skrzyzowania zachować istniejące oznakowanie pionowe ul. Bukowej

(znak B-20 ,,Stop").

3. Zapevtnió prawidłowe odwodnienie skrzyzowania wpustami ulicznymi z kratąklasy D400.

4'Uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

opiniujemy również pozytywnie włączenie projektowanego odwodnienia ul. Bukowej

do kolektora kana|izacji deszczowej odwadniającej ul. Wyzwolenia pod następującymi
warunkami:
1. Przebudowaó istniejącąstudnię do min. a |200 i zastosowaćwłaz zeliwny klasy D400.
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2. SprawdziÓ drożność kanaLizacji odwadniającej ul. Wyzwolenia na odcinku od miejsca
planowanego podłączenia do odbiornika. w razie braku drożności dokonać jej
mechaniczne go wyczy szczenia.
4. Przedstawió do uzgodnienia operat wodnoprawny z ob|iczeniami ilości odprowadzanych
wódzul. Bukowej.

Z upoważnienia Dyrektora

Kierownik Działu Technicznego

Otrzymuia:
l. Adresat.
2. a/a.

Sporząd7ił: N{arek Bu|ą Starsry Referent ds. Drogowych w Dziale Technicznym' tel. 32 2l2 80 68 wew' l03, o'mail: pzdmarek@gmail.com
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