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I Rewł?altzacja istniejqcych nawlęnchnl ctqgów pleszo-jezdnych wakół budynku

i rnv ul. ZamkaweJ 88 ardz ul, Zamkowej 22b-24b-26b-28b-30b-32h z
i wydzieleniem 30 miejsc postoiawch dla pojazdów z zabezpieczeniem strefy
parkawłnia na skarple pned osunĘclem po}azdów olaz budawE 28 nowyth
miejsc postajowych wraz z eiggami pieszo-ietdnymi pomiędzy budynkami pny
ul, Zamkowej Z2b-24b-26b-28b4abą2h ordz przy uł, ZamkaweJ 88
w §osnowcu.
Wakół budynku pny ul, ZamkawłJ 88 w Sasnowcu oraz pomiędzy budynkami
przy ul, ZamkaweJ 22b-24b-26b-28b-30b-32b oraz pny ut. ZamkowłJ 88
w Sosnowcu dz, nr 158 i nr 96/2 obręb 11
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§krótowy opis projektu. Prorzę opisać
crego dotycry projekt (max, 1a00 znaków)

§racunkowy koszt realiracii proJ€ktu** 360 000,0a zł

Prolekt pnewldule ubezpleczenle balustrEdani stre|y mieJsc pastojawych dla
pajazdów usytuawdnych bezpaśrednla na skarpie pned osunlęclem paiazdów,
g takźe wymianę lstnleJqceJ, nierównej i uszkodzonej nawlenchni as|akowei no
ndwienchnlę z kostkl błukoweJ gr. &cm wokół budynku pny ul. Zamkowe} 88
w Sosnowcu na dolściach do schadółll terenowch od strony zochadniłj
i połudnławej oroz nd dojściu do mielsca skladawania adpgdów kamunalłych
w budynku pny ul. Zamkawet 88 l Hydro|ornt Sosnowtecklch Wadaciqgów 5.A.
od strony wschodniej.
Projekt przewiduje tEke ulażenie nowierzchnł t betonawych płyt cźurawyłtl
w miejscach postajowych o wym. 60cm x 40cm w abrgmowgniu t krawężników
drogowych z dastosowEniem do wymagań ulęłch obawlqzujncyml przeplsam!
(Rozporzqdzenle Miniłtra ln|rcstruktury z dnią 12 kwietnia 2W2 r, w sprawie
wgrunków technicznych, iakim powlnny odpowiadać budynkt l lch usytuawanle
- t.i. Dz. U. 2019 poł. 1065 ze zm,) uvydzielai$ 3a mĘst pasłojorrych dt,
paiuzdów samochodowllch o powlerzchnl 308,00llrf amt pale dą madeułńw
poJazdami dastawuymi i p.poź w §tanie irtnieiqcym a powfurłthnł
ak,730,a0m2, a takźe budowę 28 nowych mĘsc posłatowych o wwienchni
375,00m2 wroz z nowymt clqgaml plesn-Jezdnymt stanowlqcymt do§zd, óojkla
do parklngu o powlenchnl ok. 6(M,O0łłf . rrrylęto stannwlsk§ w§tolowe
o wymiarach Z,50 x 5,a9m,
Prłewlduje się, że odwodnlenle z mletsc pastoJawych nostqpł papnez błtonawe
pĘty ażurawe, Pnęd wykonanltm pruc twlązanych z budowq nowych miejsc
po§toJówyłh konlecznotclq będzle wycĘcle j dnelw 7, ter€nu zlelanego
i przesadzenie 6 srtuk mlłdych drzew nusadrcnych w niedaleklej przeszłoścl, Po
wykonanlu plgc podstawowych przew}dute §ię renawa$ę trgwników
w grunlcach rełllzawanych robót.
W częśct lstntetących dqgów plasz*tełdnych nle przewldule slę zmicny
kształtów ł powierzchni,

ł strona udostępniona do wglądu, pro§imy o cżytelne wyp€łnienie dfukowanymi literami
'*prżędltawionę ko§2ty §ą szacunkowe i poglądowe, kosrt realizacji moźe ulec lnianie w ea|eźności od ostałecrnego,akregu inwe§tycji


