Informacja o przedsięwzięciu
„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica wraz z przebudową mostu oraz budową
niezbędnej infrastruktury technicznej”
1. Przedmiot i cel inwestycji.
Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 w miejscowości Klimaszewnica na odcinku
o długości około 2,5 km w przekroju jednojezdniowym, wraz z niezbędną przebudową obiektów inżynierskich, tj. przebudowa istniejącego mostu.
Zakres budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 668 obejmuje wyłącznie poprawę infrastruktury w miejscowość Klimaszewnica.
W ramach planowanej inwestycji wykonano trzy koncepcje rozwiązań drogowych:
•
Koncepcja nr 1: wykonanie chodnika po prawej stronie o szerokości: 2,0 m, wykonanie ścieżki rowerowej po lewej stronie
o szerokości: 2,5 – 3,2 m, wykonanie chodnika przyległego do ścieżki rowerowej szerokości: 1,5 m.
•
Koncepcja nr 2: wykonanie chodnika po prawej stronie o szerokości: 2,0 m, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie
o szerokości: 3,5 m.
•
Koncepcja nr 3: wykonanie w terenie zabudowanym chodników po obu stronach o szerokości: 2,0 m, droga poza terenem
zabudowanym posiada przekrój szlakowy.

Opis zadania :
- poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni dla klasy G i podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN,
- poszerzenie istniejącej i budowa nowej jezdni do szerokości 7,0m,
- rozbudowa, przebudowa i budowa drogowych obiektów inżynierskich
- korekta nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa chodników,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej,
- rozbudowa i budowa systemu odwodnienia drogowego (odwodnienie powierzchniowe (np. rowy drogowe) i wgłębne (np. kanalizacja)),
- budowa i przebudowa istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej,
- budowa/rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii,
- budowa/rozbudowa/przebudowa oświetlenia drogowego,
- budowa kanału technologicznego,
- przebudowa istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej,

Główne cele inwestycji:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
Zwiększenie płynności ruchu na drodze wojewódzkiej nr 668
Zmniejszenie uciążliwości drogi dla okolicznych mieszkańców
Przebudowa istniejącego mostu w miejscowości Klimaszewnica,
Roboty związane z realizacją przedsięwzięcia będą wykonywane na działkach położonych w granicach gmin Radziłów.

2. Parametry techniczne drogi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klasa drogi G
prędkości projektowa Vp = 50 km/h
ilość pasów ruchu 2
szerokość pasa ruchu 3,5 m
szerokość chodnika 1,5 – 2,0 m
szerokość ścieżki rowerowej 2,2 – 3,2 m
szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,5 m
szerokość poboczy gruntowych min. 1,0 m
kategoria ruchu KR-5

3. Cel konsultacji społecznych
Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest poinformowanie lokalnych społeczności o planowanym zakresie przedsięwzięcia,
prezentacja proponowanych rozwiązań koncepcyjnych i wariantów przebiegu trasy oraz zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców.
Zgromadzony podczas spotkania materiały stanowić będą dla projektantów cenne źródło informacji i może wpłynąć na decyzję o wprowadzeniu
korekty planowanych rozwiązań. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można składać na adres Inwestora lub Projektanta
w określonym terminie (do dnia 28.08.2017). Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane przez
Projektanta w konsultacji z Zamawiającym, a w przypadku uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym
i finansowym zostaną uwzględnione.

adres:
Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,
fax: 085 67 67 153, email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
lub
Projektanta: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. , ul. Waszyngtona 24 lok. 197,
15-274 Białystok, email: phukomi@op.pl, tel./fax: 85 74 20 117.

