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Gliwice, dnia 20.05.2014r.

\
Urząd Miejskilw Sośnicowicach
44-153 Sośnico\e ul. Rynek l9

WnawiązaniudopismanrRGG.7226.126.2014.AS0zdnia16.04'2074r.'
przeprowadzonej w dniu 05.05.2014r. wizji w terenie oraz pisma z dńa 74.05.2014r.

w sprawie możliwości utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego przy drodze

powiatowej nl 29373 ul. Kościelna w Smolnicy w rejonie skrzyźowania z ulicą Begonii,

zarząd Dróg powiatowych w Gliwicach podaje warunki związane z lokalizacją nowego

przystanku autobusowogo :

1) W rejonie przystanku autobusowego w kierunku Gliwic należy wyznaczyó

przejście dla pieszych.

2) w ramach lokalizacji przystanku należy przewledzieó budowę chodnika

oszerokości|,5-Ż,Ompoobydwustronachul.KościelnejnaodciŃu
50+ 70 mb wraz z zaflltowaniem rowu przydrożnego

3) W przypa<lku naruszenia istniejących rowów odwadniających, skarp i nasypów

w/wdrogipowiatowejna\eżyjeodtworzyćzgodniezRozporządzeniernMinistra
TranspońuiGospodarkiMorskiejzdnia02marca!999r.(Dz.U.Nr43poz.430

4)

5)

6)

8)

9)

z późn. zm.),

Realizacja i koszt budowy lub modemiz acji urządzeń, nawierzchni w pasie

drogowym zwtązanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor,

Za wady techniczne robót odpowiada Inwestor

W przypadku wystąpienia odkształceń w obszarze wykonyrłanych prac w okresie

24 miesięcy od dnia odbioru robót przez przedstavłiciela Zarząól Dróg

Powiatowych, Inwestof jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek na

własny koszt.

7) Koszt związane z realizacia w/w zadania ponosi Inwestor.

Na czas budowy przystanku należy sporządzić projekt czasowej organizacji ruchu,

który winien byó zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji oraz zatwietdzony

przez Starostę Gliwickiego - pełniącego funkcję organu z aruąózalącego ruchem,

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy z zarządca drogi uzgodnić

projekt budowlany w zakresie doĘczącym budowy przystanku

autobusowego. Dodatkowo należy dołączyć projekt docelowej organżacji

ruchu, który winien stanowić integra|ną część dokumentacji technicznej,

Projekt organizacji ruchu wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków



zarządzalia ruchem n8 drogach oraz Wykonywania nadzoru nad tym
zarząilzar.iem ( Dz. U. Nr 177 poz,1729),

10) Projekt, który na|eży zlożyó w 2egz,. wlńen spełniaó wymogi zawarte
w Rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dńa 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz, U. Nr 120 poz. 1133)
oraz byó wykonany zgodnie z w}rynogami zawaftWi w niniejszym piśmie przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,

1I) Zobowiąruje się Inwestora przed przysĘpieniem do prowadzenia robót w pasie
drogowlłn do wystąpienia do zarządcy drogi, osobnym wnioskiern, o wydanie
zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogow},rn w formie umowy użyczeńa,

Otrzymują:
1.adresat
2.0bwód Drogowy w Gliwicach
3. ala
Sporządziła: Magdalena Chojnacka- spec. w dziale zarządzania drogami
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