
- oś geometryczna/ kilometraż drogi
- krawędź nawierzchni

- krawężnik betonowy

- skarpy / rów drogowy

- krawężnik betonowy  obniżony

- krawędź pobocza
- krawędź obrzeża

- projektowany wpust uliczny

LEGENDA

- projektowany kierunek spływu wody

- projektowane pochylenie poprzeczne drogi 

GDAŃSK

BRANŻA DROGOWA:

165+700

- krawężnik kamienny 

- krawężnik kamienny zaniżony

- zakres mapy do celów projektowych
- istn. granice ewidencyjne

- kierunek miejscowości

- proj. bariera ochronna

- proj. barieroporęcz 

- proj. brama

- proj. ściek skarpowy wg KPED01.25 

- proj. ściek trójkątny wg KPED01.05 
- proj. ściek korytkowy wg KPED01.04 
- proj. ekran akustyczny

- proj. balustrada

- proj. ogrodzenie

- proj. furtka

- osłony przeciwolśnieniowe

BRANŻA SANITARNA:

- proj. obiekt mostowy

BRANŻA MOSTOWA:

- proj. przepust ekologiczny

- proj. schody

- proj. zarurowanie cieku naturalnego

- proj. muru oporowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

BRANŻA KSZR:

istniejąca sieć energetyczna

istniejący wodociąg
istniejąca kanalizacja deszczowa
istniejąca kanalizacja sanitarna
istniejąca sieć gazowa

istniejąca sieć teletechniczna

ISTN. UZBROJENIE TERENU:
istniejąca sieć energetyczna

istniejący wodociąg
istniejąca kanalizacja deszczowa
istniejąca kanalizacja sanitarna
istniejąca sieć gazowa

istniejąca sieć teletechniczna

ISTN. UZBROJENIE TERENU:

PROJEKTOWANE GAZOCIĄGI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI

PROJEKTOWANE ZAMKNIĘCIE GAZOCIĄGU

ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY KOREK

PROJEKTOWANE GAZOCIĄGI W RURZE OSŁONOWEJ

PROJEKTOWANE GAZOCIĄGI NISKIEGO CIŚNIENIA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA GAZOWE NISKIEGO CIŚNIENIA

PROJEKTOWANE GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

ISTNIEJĄCE WODOCIĄGI

PROJEKTOWANE ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGOWE

ISTNIEJĄCE WODOCIĄGI DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY
PROJEKTOWANY ZESPÓŁ
ODPOWIETRZAJACO-NAPOWIETRZAJĄCY

KOREK

PROJEKTOWANE WODOCIĄGI W RURZE OSŁONOWEJ

STUDZIENKA/KOMORA WODOCIĄGOWA

UZBROJENIE PODZIEMNE
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA

KANALIZACJA SANITARNA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY ZBIORNIK PODZIEMNY

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DO LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCA STUDZIENKA SANITARNA DO REGULACJI
WYSOKOŚCIOWEJ LUB PRZEBUDOWY
PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SANITARNA

KOREK

ZASUWA

RURA OSŁONOWA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANE ZEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI
SANITARNEJ

BRANŻA MELIORACYJNA

- PROJEKTOWANY RÓW MELIORACYJNY

- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO ROWU MELIORACYJNEGO

- LIKWIDACJA ZBIERACZA DRENARSKIEGO

- proj. "cicha nawierzchnia" SMA8

- proj. bariera ochronna - podwójna

- PROJEKTOWANY WYLOT ZBIERACZA DRENARSKIEGO

- PROJEKTOWANY ZBIERACZ DRENARSKI

- ISTNIEJĄCY ZBIERACZ DRENARSKI

- PROJEKTOWANA STUDZIENKA DRENARSKA

- proj. rozbiórka istniejących nawierzchni

- rzędna projektowanego terenu

- proj. frezowanie nawierzchni

- budynek przewidziany do rozbiórki
BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

- proj. furtka na balustradzie

- nr działki
- nr działki po podziale

Lębork obr. 12
- granica obrębu ewidencyjnego
- nazwa obrębu ewidencyjnego

- proj. linia rozgraniczająca inwestycji PKP - wspólna z projektowaną 
linią rozganiczającą GDDKiA  

PROJEKTOWANE PRZEPUSTY
- "ULEPSZENIE"

STUDZIENKA NA ZAKOŃCZENIU PRZEPUSTÓW
- "ULEPSZENIE"

- proj. wyjście ewakuacyjne

VMS B-xx
M101.B
znak o zmiennej treści VMS B

znak o zmiennej treści VMS B
umieszczony na bramownicy nad jezdnią

CB-xx
M105.B, M101.G
maszt CB radio

MS A-xx
M112.A
drogowa stacja meteorologiczna

SCPR-xx
M114.B, M104.B
stacja ciągłego pomiaru ruchu drogowego - pętle indukcyjne

CCTV A-xx
M106.A
kamera poglądowa CCTV

VMS C/F8-xx
M101.C
pryzmowy znak o zmiennej treści

znak o zmiennej treści
umieszczony na konstrukcji wsporczej w poboczu
VMS C/F8

MS B-xx
M112.B
czujnik stanu nawierzchni

- istniejący słup linii napowietrznej nN-0,4kV

- projektowana rura osłonowa

- demontowany słup linii napowietrznej nN-0,4kV

- projektowany słup o żerdzi wirowanej SN-15kV

- projektowana mufa kablowa

- projektowana rura osłonowa dwudzielna

- istniejące złącze kablowe nN-0,4kV

- projektowane złącze kablowe nN-0,4kV

- projektowany kabel abonencki SN-15kV

- projektowany kabel nN-0,4kV

- istniejący kabel nN-0,4kV

- istniejący kabel SN-15kV

- demontowany kabel nN-0,4kV

- demontowany kabel SN-15kV

- projektowany kabel abonencki/przyłącze nN-0,4kV

- istniejący słup linii napowietrznej SN-15kV

- projektowany kabel SN-15kV

- projektowany słup o żerdzi wirowanej nN-0,4kV

- projektowana/przewieszana linia napowietrzna SN-15kV

- projektowana/przewieszana linia napowietrzna nN-0,4kV

- demontowane złącze kablowe nN-0,4kV

- demontowany kabel abonencki/przyłącze nN-0,4kV

- demontowany kabel oświetleniowy/sygnalizacji świetlnej

- demontowany słup oświetleniowy

- demontowany słup linii napowietrznej SN-15kV

- projektowana szafa oświetlenia ulicznego - GDDKiA

- istniejący słup oświetleniowy

- istniejący kabel nN-0,4kV

- demontowany kabel nN-0,4kV

- projektowany podział sieci

- istniejąca oprawa oświetleniowa

- projektowany słup oświetleniowy na fundamencie - GDDKiA

- projektowana rura osłonowa

- projektowany kabel oświetleniowy - GDDKiA

- projektowana mufa kablowa

- projektowany słup oświetleniowy na fundamencie - GMINA

- projektowany słup oświetleniowy z naświetlaczem
  przejść dla pieszych na fundamencie - GMINA

- projektowany słup oświetleniowy na fundamencie - EOŚ

- projektowana oprawa oświetleniowa
  podwieszona pod obiekt - GMINA
- projektowana oprawa oświetleniowa
  podwieszona pod obiekt - EOŚ

- demontowana oprawa oświetleniowa
- demontowany słup oświetleniowy

- projektowany kabel oświetleniowy - GMINA
- projektowany kabel oświetleniowy - EOŚ

- projektowana szafa oświetlenia ulicznego - GMINA

- demontowana szafa oświetleniowa

- istniejąca szafa oświetleniowa

- projektowany słup strunobetonowy na potrzeby LPN

- istniejący słup trakcyjny wraz z numerem lokaty

- projektowane skablowanie LPN
- przewieszana linia napowietrzna LPN

- projektowane uszynienie
- projektowana rozpiętość przęsła przelotowego sieci

- likwidowana rozpiętość przęsła przelotowego sieci

- demontowany słup trakcyjny wraz z numerem lokaty

- projektowany słup trakcyjny wraz z numerem lokaty
  i kilometrażem zabudowy

- projektowana rura osłonowa

- istniejąca rozpiętość przęsła przelotowego sieci

BRANŻA TELETECHNICZNA:

obszar do wycinki

wycinki Lasy Państwowe

drzewo
zinwentaryzowane będące
w granicach lini rozgraniczającej do zabezpieczenia r=6m
strefa bezpieczeństa  lub obszar do wygrodzenia

krzewy pojedyńcze lub grupy
zinwentaryzowane do usunięcia

BRANŻA ZIELEŃ:

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE
(OSADNIK, SEPARATOR)

PROJEKTOWANA STUDZIENKA WPADOWA

PROJEKTOWANY WYLOT (DO ŚREDNICY DN500)

PROJEKTOWANY ŚCIEK SKARPOWY

- proj. schody
- obszar umocnienia rowu 

- linia rozgraniczająca teren pasa drogowego drogi krajowej  

- linia określająca zajęcie z art. 20 a na terenach wód płynacych i terenach kolejowych

- linia rozgraniczająca teren pasa drogowego dróg gminnych

- linie określające zakres ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w celu dokonania
przebudowy i utrzymania istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii

- zakres inwestycji

- linia rozgraniczająca teren pasa drogowego dróg powiatowych
- linia rozgraniczająca teren pasa drogowego dróg wojewódzkich

- proj. ściek podchodnikowy

- proj. ogrodzenie zespolone z
siatką naprowadzająca dla płazów

- proj. siatka naprowadzająca dla płazów

- proj. ekrany ziemne 

- krawężnik kamienny na płask

- opornik betonowy 25x12cm

- projektowany przepust drogowy  
- projektowane zarurowanie rowu

PROJEKTOWANE UZIEMIENIE

drzewo projektowane liściaste forma N
opis 4./ 1szt. lub Z1./ 1szt.

drzewo projektowane iglaste opis 14./
1szt.

krzew projektowany liściasty lub iglast forma N
zagęszczenie 1szt./m2 rozstawa 1.0x1.0

karpina po drzewie ściętymlub kłoda 1250szt.

głazy, kamienie polne w stertach 374 lokalizacje
X

pnącza na ekranach

pnącza jako aranżacja przejść dla zwierząt,
sadzone na gruncie punktowo 1 szt.

zieleń do zabezpieczenia na
czas budowy i zachowania na terenie LP

obsiew mieszanką łąka antysmogowa

drzewo projektowane liściaste forma Pa
opis 8./Pa 1szt.

sztuczne muldy,
wysokość do 60 cm 8343m2 (współczynnik 1,2)

- projektowane złącze kablowe nN-0,4kV / szafa

- projektowana rura osłonowa

- projektowany kabel nN-0,4kV ułożony w ziemi

- lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego projektowanego
  przez Energa Operator wg warunków przyłączeniowych

- projektowany kabel nN-0,4kV ułożony w rurze Ø110
  prowadzonej równolegle do kanału technologicznego

- projektowana szafa WK wg odrębnego tomu
WS - projektowana szafa WS wg odrębnego tomu

-100,0-
KTu - projektowany kanał technologiczny uliczny

-100,0-
KTp - projektowany kanał technologiczny przepustowy

-50,0-
2x40 - projektowane odgałęzienie od KT 2xRHDPE Ø40

- projektowane studnie kablowe SK-1 / SKR-1 / SKR-2

-50,0-
1x110 + 2x40 - projektowane odgałęzienie od KT 2xRHDPE Ø40 w 1xRHDPE Ø110

- projektowane zabezpieczenie RHDPEp 125/7,1 lub RHDPEp 110/6,3

- projektowany kanał technologiczny prowadzony równolegle
  z kablem elektroenergetycznym

- istniejąca teletechniczna linia kablowa ziemna
- istniejąca teletechniczna kanalizacja kablowa
- demontowana lub przekładana
  teletechniczna linia kablowa ziemna
- demontowana lub przekładana
  teletechniczna kanalizacja kablowa

- projektowana teletechniczna linia kablowa ziemna
- projektowana teletechniczna kanalizacja kablowa

- demontowany słup linii teletechnicznej napowietrznej

- projektowany słup linii teletechnicznej napowietrznej

- projektowane zabezpieczenie linii teletechnicznej
  (D110 - rura dwudzielna; RHDPE - rura pełna)
- projektowana szafa kablowa

- projektowane studnie kablowe SKR-2, SKR-1, SK-1

- projektowany zasobnik kablowy ZK-1

- projektowana teletechniczna linia napowietrzna

X

PROJEKTOWANY DRENAŻ
Budimex SA
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Inwestor

Wykonawca Jednostka projektowa MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o.
ul. Jaśminowy Stok 12a
80-177 Gdańsk
tel.: +48 58 341 80 84

Skala

Data sprawdzenia

Wersja

Nr rysunku

Nr arkusza

B0

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 5:
w. Leśnice (bez węzła) - w. Bożepole Wielkie (bez węzła).

Przedmiot
opracowania

TOM

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
TYTUŁ

Data opracowania
PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENUI

I/2

Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad z siedzibą w Gdańsku; 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5

LEGENDA

2.0

-

-
kwiecień 2022

kwiecień 2022

Główny Projektant
Branża drogowa

Branża drogowa

Branża drogowa

Branża drogowa

Branża drogowa

Sprawdzający

Główny Projektant
Branża mostowa

Branża mostowa

Branża mostowa

Branża mostowa

4/Gd/01
w specj. konstr.-budowlanejmgr inż. Adam NADOLNY

188/Gd/01
w specj. konstr.-budowlanejmgr inż. Tomasz MICHNOWICZ

POM/0062/POOM/14
w specj. mostowejmgr inż. Marcin PSTRONG

POM/0077/POOM/11
w specj. mostowejmgr inż. Krystian MAJOCHA

Projektant
Branża sanitarna

POM/0225/PWOS/11
w specj. instalacyjnej  w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Andrzej PERKOWSKI

Branża sanitarna
Sprawdzający

POM/0321/PBE/17
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inż. Paweł CZAPIEWSKIProjektant
Branża
elektroenergetyczna

Sprawdzający
Branża
elektroenergetyczna

mgr inż. Kamil BACHAN
POM/0320/PBE/17
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

POM/0161/POOT/14
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych

mgr inż. Adam LUBIŃSKIProjektant
Branża
teletechniczna

Sprawdzający
Branża
teletechniczna

mgr inż. Jarosław LEWANDOWSKI DT-WBT/02440/03/U
w spec. instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

Branża geotechniczna
POM/0308/POOK/14mgr inż. Krzysztof KRYŻAProjektant
w specj. konstr.-budowlanej

Branża geotechniczna
Sprawdzający

Branża melioracyjna

Branża melioracyjna
4/Gd/01
w specj. konstr.-budowlanejmgr inż. Adam NADOLNY
w specj. konstr.-budowlanejmgr inż. Tomasz MICHNOWICZ 188/Gd/01Projektant

Sprawdzający

Branża zieleni mgr inż. Piotr KUJAWSKI upr. niewymaganeProjektant

mgr inż. Przemysław KLUSKA POM/0233/PBKb/17
w specj. konstr.-budowlanej

Branża drogowa
Projektant

Projektant

Projektant

Projektant

Projektant

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Adam NADOLNY 4/Gd/01

POM/0079/POOD/09

POM/0095/POOD/11

WAM/0065/PBD/20

WAM/0218/PBD/21

POM/0088/POOD/12

MAZ/0013/PWBD/21

POM/0273/POOD/14

w specj. konstr.-budowlanej

w spec. drogowej

w spec. drogowej

w spec. drogowej

w spec. drogowej

w spec. drogowej

w spec. drogowej

w spec. drogowej

inż. Daniel KLASA

mgr inż. Marta MALIJEWSKA

mgr inż. Piotr BĄKIEWICZ

mgr inż. Arkadiusz MULAREWICZ

mgr inż. Łukasz STOLAREK
mgr inż. Adam MACISZKA

mgr inż. Krzysztof SZERSZEŃBranża drogowa

Branża drogowa

Branża mostowa

mgr inż. Andrzej KOPERSKI w specj. mostowej
POM/0059/POOM/08

mgr inż. Julian OSTROWSKI

POM/0116/PBS/19
w specj. instalacyjnej  w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektant
Branża sanitarna

POM/0473/PWBS/21
w specj. instalacyjnej  w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Julia SKIERKA

Projektant
Branża sanitarna

SKL/8501/PBS/19
w specj. instalacyjnej  w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Martyna GAWIN

PDK/0241/POOE/12
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inż. Piotr SIDOROWICZProjektant
Branża
elektroenergetyczna

MAZ/0586/PBT/15mgr inż. Marcin KOZUBEKProjektant
Branża
teletechniczna

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych

Projektant

Projektant

Projektant

Branża mostowa

Projektant
w specj. mostowej
POM/0348/PBM/16mgr inż. Monika KOT
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