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Biuro Proj ektowo-Usługowe

,oAlda" S.C.
Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39c
44-3OO Wodzisław Ślaski

Dotyczy: przebudowy włączenia ul. Bukowej do ul. Wyzwolenia w Suszcu

w odpowiedzi na otrzymany wniosek uzgadniamy pozytywnie projektowan4

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

powiatową nr 4100S' tj. ul. Wyzwolenia pod następującymi warunkami:

1. Uzyskać zezwolenie na wycinkę drzewa przydroŻnego będącego w kolizji

z projektowanym włączeniem ul. Bukowej do ul. Wyzwolenia

2 W rejonie skrzyŻowania z drogą powiatową na odcinku promienia skrętu dostosować

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

a) Konstrukcja:

- warstwa dolna podbudowy - tłuczeńZ} cm,

- warstwa górna podbudowy - kliniec l0 cm,

- podbudowa zasadnicza - asfaltobeton 8 cm,

- warstwa wtąŻąca - asfaltobeton 6 cm'

- warstwa ścieralna - asfaltobeton 5 cm.

b) ModuŁwtórnego odkształcenia podłoża:

- pod konstrukcją jezdni E2 >120Mpa,

- podbudowy na górze warstwy E2 >180Mpa,

2. Projektowany chodnik w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową wykonać

o następuj ących parametrach:

a) Konstrukcja:

- warstwa podbudowy - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie min. 15cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 3cm,

- kostka brukowa 8cm.

43-2oo PSZCZYNA, UL. sYG|ETYŃsrlrco zo
rel. +48 (32l'212-80-68, rnx. +a8 (32) 2L2-8O-69

www.powiat.pszczyna.pl e-mail: pzd.pszczyna@gmail.com

ł ł'.^



POWIATOWY ZARZAD DROG
W PSZCZYNIE

b) Moduł wtórnego odkształcenia podłoia zgod n ie normq PN-E N 13242:2004:

- pod konstrukcją chodnika E2>45Mpa,

- Zagęszczonej podbudoo,,y na gorzę warstwy E2 >80Mpa, przy czym zagęszczenie na|eiy
uznac zaprawidŁowe gdy Ez/Eś2,2.

c) Wysokośó krawęŹnika ułożonego na ławie betonowej Z oporem mierzona od poziomu jezdni:

- pozaprzejściem dla pieszych min. l4cm dostosować do istniejącej niwelety chodnika,

- na przejściu dla pieszych 2cm.

3. Uwzględnić oznakowanie poziome jezdni ul. Wyzwolenia.

4. W obrębie skrzyżowania zachować istniejące oznakowanie pionowe ul. Bukowej

(znak B-20 ,,Stop").

5. Zapevtnić prawidłowe odwodnienie skrzyzowania wpustami ulicznymi z|<ratąklasy D400.

6. Uzyskać zatwięrdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

opiniujemy rÓwniez pozytywnie włączenie projektowanego odwodnienia ul. Bukowej
do kolektora kanatizacji deszczowej odwadniającej ul. Wyzwolenia pod następuj4cymi
warunkami:
1. Przebudować istniejącą studnię do min. a 1200 i zastosowac wł.az zeliwny klasy D400'
2. Sprawdzić droŻnośc kana|izacji odwadniającej ul. Wyzwolenia na odcinku od miejsca
planowanego podłączenia do odbiornika. W razie braku drozności dokonaó jej

mechaniczne go wycz y szczenia.
3. Przedstawić obliczenia ilości odprowadzanych wod z ul. Bukowej.

C)trzymuia:
l4dtglq!.
2. a/a.
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