LEGENDA

Projektowane uzbrojenie terenu
istn. uzbrojenie do likwidacji

zakres mapy

proj. nawierzchnia jezdni/zjazdów bitumiczna

istniejący pas drogowy drogi krajowej
istniejący pas drogowy dróg innych kategorii

proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

proponowana linia rozgraniczająca drogi krajowej
proponowana linia rozgraniczająca dróg innej kategorii

proj. przebudowa nawierzchni chodnika
z kostki betonowej

granica terenu niezbędnego - teren wód płynących

proj. nawierzchnia wysp z kostki betonowej

granica odrębnego opracowania - "Budowa obwodnicy Koszyc"

proj. nawierzchnia wysp z kostki kamiennej

granice ewidencyjne działek
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

proj. nawierzchnia betonowa

numer działki

proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna

kd
kdt

proj. kanalizacja deszczowa tłoczna
proj. przykanaliki wpustu

kd

proj. pompownia wód deszczowych
proj. studnia wpadowa jednostronna/ dwustronna

OS

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna

ks

proj. zbiornik bezodpływowy szczelny (szambo)
proj. sieć wodociągowa ze studnią kontrolną/ wodomierzową
proj. hydrant p.poż. (HP)/ ogrodowy (Ho)
proj. sieć gazowa średniego ciśnienia

proj. nawierzchnia jezdni / zjazdów z kruszywa

linia obrębu

0+173

proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

ZZU
Z

proj. oś drogi
proj. krawędź nawierzchni

proj. zieleniec

proj. krawężnik
proj. krawężnik obniżony

proj. makroniwelacja terenu

proj. obrzeże
proj. krawędź pobocza

proj. osadnik

proj. zespół zaporowo-upustowy
proj. zasuwa
proj. rura osłonowa

Projektowane obiekty inżynierskie

proj. bariera ochronna
proj. wygrodzenia dla pieszych

proj. słup linii napowietrznej
proj. słup/maszt oświetlenia drogowego

proj. przepust ramowy

proj. latarnia ośw. przejść dla pieszych

proj. ogrodzenie zbiornika

proj. oprawa oświetleniowa (na ist. słupie)
proj. obiekt mostowy

przyłącze PGE Dystrybucja

proj. brama/furtka
proj. ekrany akustyczne

proj. złącze kablowe/ szafa sterownicza
proj. napowietrzna stacja transformatorowa

proj. ściek trójkątny
proj. ściek opływowy
proj. ściek podchodnikowy
proj. ściek skarpowy
proj. rów trapezowy
proj. rów kryty
proj. przepust

proj. mufa kablowa
iglica odgromowa

System Zarządzania Ruchem

proj. wpust deszczowy

szafy sterownicze

SzS

proj. kabel oświetleniowy
proj. kabel SN
proj. kabel nN

kamera monitoringu wizyjnego CCTV

CCTV

stacja pomiaru ruchu

proj. linia napowietrzna nN
proj. linia napowietrzna SN
proj. rura osłonowa

detektory ruchu - pętle indukcyjne

proj. linia kablowa teletechniczna

stacja meteorologiczna
TC

pi

proj. rura osłonowa
proj. słup telekomunikacyjny
proj. linia napowietrzna telekomunikacyjna
proj. studnia telekomunikacyjna

proj. nasadzenia zielenią
proj. zbiornik retencyjny

proj. kanał technologiczny
linia do demontażu
urządzenia do demontażu
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proj. zjazd do zbiornika

0+053 0+053

0+00

0
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0

proj. schody
konserwacja cieku/rowu
proj. przebudowa
cieku lub rowu
istn. budynki do wyburzenia

Jednostka
projektowa:

Siedziba Spółki:
ul. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
tel. +48 608 548 630

IVIA S.A.
www.ivia.pl
biuro@ivia.pl

,,Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku
gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków"
Część I: ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku
gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków
(odc. od km ok. 292+493 do km ok. 308+124)"
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