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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 30/2022  

z dnia 01.02.2022 r.  

Burmistrza Gminy i Miasta 

Żuromin 



Plan sytuacyjny

skala 1:500

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

1:500 2.1

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

mgr inż. Bartłomiej Bandurski
Sprawdzający:

inżynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski

Tuczki 31,13-220 Rybno

Inwestor / Zamawiający:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

LEGENDA:

proj. oś jezdni proj. jezdnia [BA]

proj. krawężnik wyniesiony [BT]

proj. krawężnik zaniżony [BT]

proj. ścieżka rowerowa [KB]

proj. chodnik [KB]

Projekt koncepcyjny 12.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 460726W ul. Lidzbarska w Żurominie,

gm. Żuromin wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina i Miasto Żuromin
Pl.Płsudskiego 3
09-300 Żuromin

proj. obrzeże [BT]

proj. krawężnik wyniesiony [K]

proj. krawężnik zaniżony [K]

proj. obrzeże [K]

proj. linia podziałowa

proj. zjazd [BA]

proj. zjazd [KB]

proj. pobocze [KŁSM]

proj. zatoka, pieścień [KK]

proj. ciąg pieszo-rowerowy [KB]

proj. zieleń [trawnik]

proj. drzewo do wycinkiproj. nr działek do podziału210/47

proj. nr działek pod inwestycje210/47

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnia kan. deszczowej

proj. ogr. segmentowe U-12b

proj. bar. drogowa U-11a

proj. rozbiórka ist. KD



Plan sytuacyjny

skala 1:500

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

1:500 2.2

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

mgr inż. Bartłomiej Bandurski
Sprawdzający:

inżynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski

Tuczki 31,13-220 Rybno

Inwestor / Zamawiający:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Projekt koncepcyjny 12.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 460726W ul. Lidzbarska w Żurominie,

gm. Żuromin wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina i Miasto Żuromin
Pl.Płsudskiego 3
09-300 Żuromin

LEGENDA:

proj. oś jezdni proj. jezdnia [BA]

proj. krawężnik wyniesiony [BT]

proj. krawężnik zaniżony [BT]

proj. ścieżka rowerowa [KB]

proj. chodnik [KB]

proj. obrzeże [BT]

proj. krawężnik wyniesiony [K]

proj. krawężnik zaniżony [K]

proj. obrzeże [K]

proj. linia podziałowa

proj. zjazd [BA]

proj. zjazd [KB]

proj. pobocze [KŁSM]

proj. zatoka, pieścień [KK]

proj. ciąg pieszo-rowerowy [KB]

proj. zieleń [trawnik]

proj. drzewo do wycinkiproj. nr działek do podziału210/47

proj. nr działek pod inwestycje210/47

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnia kan. deszczowej

proj. ogr. segmentowe U-12b

proj. bar. drogowa U-11a

proj. rozbiórka ist. KD



Plan sytuacyjny

skala 1:500

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

1:500 2.3

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

mgr inż. Bartłomiej Bandurski
Sprawdzający:

inżynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski

Tuczki 31,13-220 Rybno

Inwestor / Zamawiający:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Projekt koncepcyjny 12.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 460726W ul. Lidzbarska w Żurominie,

gm. Żuromin wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina i Miasto Żuromin
Pl.Płsudskiego 3
09-300 Żuromin

LEGENDA:

proj. oś jezdni proj. jezdnia [BA]

proj. krawężnik wyniesiony [BT]

proj. krawężnik zaniżony [BT]

proj. ścieżka rowerowa [KB]

proj. chodnik [KB]

proj. obrzeże [BT]

proj. krawężnik wyniesiony [K]

proj. krawężnik zaniżony [K]

proj. obrzeże [K]

proj. linia podziałowa

proj. zjazd [BA]

proj. zjazd [KB]

proj. pobocze [KŁSM]

proj. zatoka, pieścień [KK]

proj. ciąg pieszo-rowerowy [KB]

proj. zieleń [trawnik]

proj. drzewo do wycinkiproj. nr działek do podziału210/47

proj. nr działek pod inwestycje210/47

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnia kan. deszczowej

proj. ogr. segmentowe U-12b

proj. bar. drogowa U-11a

proj. rozbiórka ist. KD



Plan sytuacyjny

skala 1:500

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

1:500 2.4

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

mgr inż. Bartłomiej Bandurski
Sprawdzający:

inżynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski

Tuczki 31,13-220 Rybno

Inwestor / Zamawiający:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Projekt koncepcyjny 12.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 460726W ul. Lidzbarska w Żurominie,

gm. Żuromin wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina i Miasto Żuromin
Pl.Płsudskiego 3
09-300 Żuromin

LEGENDA:

proj. oś jezdni proj. jezdnia [BA]

proj. krawężnik wyniesiony [BT]

proj. krawężnik zaniżony [BT]

proj. ścieżka rowerowa [KB]

proj. chodnik [KB]

proj. obrzeże [BT]

proj. krawężnik wyniesiony [K]

proj. krawężnik zaniżony [K]

proj. obrzeże [K]

proj. linia podziałowa

proj. zjazd [BA]

proj. zjazd [KB]

proj. pobocze [KŁSM]

proj. zatoka, pieścień [KK]

proj. ciąg pieszo-rowerowy [KB]

proj. zieleń [trawnik]

proj. drzewo do wycinkiproj. nr działek do podziału210/47

proj. nr działek pod inwestycje210/47

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnia kan. deszczowej

proj. ogr. segmentowe U-12b

proj. bar. drogowa U-11a

proj. rozbiórka ist. KD



Plan sytuacyjny

skala 1:500

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

1:500 2.5

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

mgr inż. Bartłomiej Bandurski
Sprawdzający:

inżynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski

Tuczki 31,13-220 Rybno

Inwestor / Zamawiający:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

LEGENDA:

proj. oś jezdni proj. jezdnia [BA]

proj. krawężnik wyniesiony [BT]

proj. krawężnik zaniżony [BT]

proj. ścieżka rowerowa [KB]

proj. chodnik [KB]

Projekt koncepcyjny 12.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 460726W ul. Lidzbarska w Żurominie,

gm. Żuromin wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina i Miasto Żuromin
Pl.Płsudskiego 3
09-300 Żuromin

proj. obrzeże [BT]

proj. krawężnik wyniesiony [K]

proj. krawężnik zaniżony [K]

proj. obrzeże [K]

proj. linia podziałowa

proj. zjazd [BA]

proj. zjazd [KB]

proj. pobocze [KŁSM]

proj. zatoka, pieścień [KK]

proj. ciąg pieszo-rowerowy [KB]

proj. zieleń [trawnik]

proj. drzewo do wycinkiproj. nr działek do podziału210/47

proj. nr działek pod inwestycje210/47

WARIANT II

Skrzyżowane skanalizowane
bez sygnalizacji

proj. ogr. segmentowe U-12b

proj. bar. drogowa U-11a



Plan sytuacyjny

skala 1:500

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

1:500 2.6

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

mgr inż. Bartłomiej Bandurski
Sprawdzający:

inżynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski

Tuczki 31,13-220 Rybno

Inwestor / Zamawiający:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

LEGENDA:

proj. oś jezdni proj. jezdnia [BA]

proj. krawężnik wyniesiony [BT]

proj. krawężnik zaniżony [BT]

proj. ścieżka rowerowa [KB]

proj. chodnik [KB]

Projekt koncepcyjny 12.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 460726W ul. Lidzbarska w Żurominie,

gm. Żuromin wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina i Miasto Żuromin
Pl.Płsudskiego 3
09-300 Żuromin

proj. obrzeże [BT]

proj. krawężnik wyniesiony [K]

proj. krawężnik zaniżony [K]

proj. obrzeże [K]

proj. linia podziałowa

proj. zjazd [BA]

proj. zjazd [KB]

proj. pobocze [KŁSM]

proj. zatoka, pieścień [KK]

proj. ciąg pieszo-rowerowy [KB]

proj. zieleń [trawnik]

proj. drzewo do wycinkiproj. nr działek do podziału210/47

proj. nr działek pod inwestycje210/47

WARIANT II

Skrzyżowane skanalizowane
bez sygnalizacji

proj. ogr. segmentowe U-12b

proj. bar. drogowa U-11a



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 30/2022 z dnia 01.02.2022 r. 

Burmistrza Gminy i Miasta śuromin  
 
 

Formularz służący złożeniu wniosków i uwag przez mieszkańców Gminy i  Miasta Żuromin na temat projektu koncepcyjnego ,,Przebudowa drogi 
gminnej nr 460726W ul. Lidzbarska w Żurominie, gm. Żuromin wraz z infrastruktur ą techniczna” 

 
 
 

WARIANT ……………  
 

Lokalizacja [km] wnioski/uwagi 
  

  

  

  

 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 30/2022 z dnia 01.02.2022 r. 

Burmistrza Gminy i Miasta śuromin  

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA śUROMIN 

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA śUROMIN 
NA KONSULATCJE, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST   

„Przebudowa drogi gminnej nr 460726W ul. Lidzbarska w śurominie, gm. śuromin wraz z 
infrastruktura techniczną”  

                   termin konsultacji:                                                       

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami 

konsultacji społecznych, podczas których moŜliwe będzie składanie wniosków i uwag. 
 

                                                                                                               Burmistrz  
                                                                                       Gminy i Miasta Żuromin  

                                                                                   / – /    Aneta Goliat 

 

data godziny miejsce 
10.02.2022 r. 14.00 – 15.30 UGiM w śurominie pok. nr 36, II piętro 
11.02.2022 r. 14.00 – 15.30 UGiM w śurominie pok. nr 36, II piętro 
14.02.2022 r. 14.00 – 15.30 UGiM w śurominie pok. nr 36, II piętro 
15.02.2022 r. 14.00 – 15.30 UGiM w śurominie pok. nr 36, II piętro 
16.02.2022 r. 15.00 – 16.30 UGiM w śurominie pok. nr 3, ,,SALA ŚLUBÓW” parter 
 17.02.2022 r. 14.00 – 15.30 UGiM w śurominie pok. nr 36, II piętro 
 18.02.2022 r. 14.00 –  15.30 UGiM w śurominie pok. nr 36, II piętro 
21.02.2022 r. 14.00 – 15.30 UGiM w śurominie pok. nr 36, II piętro 
22.02.2022 r. 14.00 – 15.30 UGiM w śurominie pok. nr 36, II piętro 
23.02.2022 r. 15.00 – 16.30  UGiM w śurominie pok. nr 36, II piętro 


