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Lokalizacja inwestycji:
Zadanie nr 1 Gmina Suwałki –

 
Szkoła Podstawowa

Zadanie nr 2 Gmina Przerośl –
 

Zespół
 

Szkół
 Ogólnokształcących

Zadanie nr 3 : Na dzień
 

dzisiejszy umowy z wykonawcami 
opiewają

 
na kwotę

 
860 tyś

 
złotych, pozostałą

 
kwotę

 zamierzamy przeznaczyć
 

na remont chodnika o długości ok. 
300 mb w miejscowości Raczki.
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Droga powiatowa nr 1153B:
Budowa jednostronnego ciągu pieszego w 
miejscowości Nowa Wieś. 

Lokalizacja ciągu pieszego po prawej stronie jezdni Lokalizacja ciągu pieszego po lewej stronie jezdni
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Projekt budowy ciągu pieszego w m. Nowa Wieś
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Charakterystyka odcinka ujętego do projektu:
-Zwarta zabudowa jednorodzinna (blisko 30 gospodarstw).
-Lokalizacja obiektów tj. szkoła podstawowa, budynek straży  pożarnej, sklep.
-Bezpośrednie zagrożenie w ruchu powodują

 

piesi poruszający się

 

jezdnią.
-W okolicy znajduję

 

się

 

Ośrodek Wsparcia dla Osób  Niepełnosprawnych, 
lokalizacja obiektów: sklep spożywczy,  przystanek autobusowy powoduje

 

 
poruszanie się

 

osób niepełnosprawnych na danym odcinku drogi.
Opis zadania:
-wykonanie chodnika prawostronnego szer. 1.98 m na 
dł. 638.73 m z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm
-budowa nowych zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i 
przepustów pod zjazdami zlokalizowanymi na rowach, 
-wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejścia dla pieszych 
oraz wykonanie znaków poziomych A-17 z masy termoplastycznej
-montaż

 

znaków pionowych
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Łącznie w ramach projektu zostanie wykonane:
-Budowa oraz remont chodnika o łącznej powierzchni 1958 m2

-Budowa oraz remont zjazdów o łącznej powierzchni 570 m2

-Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść
 

dla pieszych 
oraz wykonanie znaków poziomych A-17 z masy termoplastycznej 

w ilości 3 szt.
-Oznakowanie pionowe przejść

 
dla pieszych.

-Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych –
 

poręcze ochronne 54 mb



Dziękuje za uwagę.
Zapraszamy ponownie.
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