km 3+023,,00

poziom porównawczy 80,00 m n.p.m

i=2,09%
L=117,00m

i=3,70%
L=234,00m

km 3+447,00

140cm d . 9m do oczyszczenia,
sto ki wlotu do odtworzenia i umocneinia brukiem, km 3+374,00

Przepust elbetowy ko owy

Pocz tek rowów do oczyszczenia

i=1,71%
L=126,00m

i=2,48%
L=410,00m

i=1,65%
L=270,00m

i=3,33%
L=138,00m

i=3,74%
L=115,00m

i=1,06%
L=237,00m

i=3,34%
L=122,00m

80cm d . 9m do oczyszczenia,

Przepust elbetowy ko owy

ci 1
czy z cz

Pocz tek rowów do oczyszczenia

km 3+147,00

Koniec rowów do oczyszczenia

km 3+287,00

wlotu i wylot do umocneinia brukiem, km 4+792,00

i=4,02%
L=123,00m

i=2,29%
L=185,00m

i=1,60%
L=340,00m

i=2,76%
L=235,00m

km 5+820,00

Koniec opracowania

km 5+956,00

Koniec rowów do oczyszczenia

Pocz tek rowu do oczyszczenia

km 5+899,00

Koniec rowu do oczyszczenia

km 5+956,00

UWAGI:

Przekrój pod

ny - cz

2

od km 3+023,00 do km 5+956,00

1000

Skala 1: 100

jezdni

ul. Polna 10
56-320 Kro nice

Wszystkie wymiary i rz dne nale y sprawdzi na budowie,
a w przypadku wyst pienia ró ni projektowany uk ad nale y
dostosowa do stanu istniej cego, zachowuj c zasady zawarte w projekcie.

Lokalizacja rowów (str. prawa/lewa) zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu rys.
od nr 3.1 do nr 3.6.

Lokalizacja rur pod zjazdami oraz wpustów
zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu rys. od nr 3.1 do nr 3.6.

Legenda:

istniej ca nawierzchnia w osi jezdni

J a k u b
Fr ckowiak

projektowana niweleta w osi jezdni ok. 8cm ponad istniej

rowy do oczyszczenia ~1,0m g .

Jednostka projektowa

dr o

ul.

czna 1c

Zarz d Dróg Powiatowych w Trzebnicy

55-100 Trzebnica

Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D

2
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