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Włączenie do istn. sieci kanalizacyjnej ks200
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Istn. słup nr 118
Proj. wymiana na typu
E-10,5/.... w osi słupa Istn. słup nr 117

Proj. zmiana lokalizacji
wymiana na typu E-10,5/....
Proj. dodatkowa oprawa

Proj. zamiana przęsła
na izolowane Proj. zmiana przyłączy

na izolowane

Istn. słup nr 116
Proj. zmiana lokalizacji
wymiana na typu E-10,5/....

Proj. zamiana przęsła
na izolowane

Proj. zamiana przęsła
na izolowane

Proj. zmiana przyłącza
na słup w nowej likalizacji

Istn. przyłącze kablowe
do przedłużenia na słup nr 116
w nowej likalizacji

Istn. słup nr 115
Proj. wymiana na typu E-10,5/....

Proj. zmiana przyłącza
na izolowane

zagłębienie 
do 1,2 m i za

bezpieczenie
 sieci gazow

ej na długoś
ci 140 m rur

ami dwudzie
lnymi Ø 110

zagłębienie do 1,2 m i zabezpieczenie
sieci gazowej na długości 5 m
rurami dwudzielnymi Ø 110

zagłębienie do 1,2 m i zabezpieczenie
sieci gazowej na długości 5 m
rurami dwudzielnymi Ø 110

Projekt zagospodarowania terenu.
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Gmina Zdzieszowice

- proj. nawierzchnia chodnika / opaski z kostki betonowej,

- oś jezdni,
- granice działek,

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15×22×100,
- istn. zjazdy i wejścia piesze,

- istn. krawędź jezdni,
- proj. krawędź zjazdu,

- linia przyszłego ogrodzenia.
- proj. obrzeża,

- proj. bitumiczna nawierzchnia jezdni,

- proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej,

- proj. kanalizacja sanitarna,

- istn. kanalizacja sanitarna do likwidacji.
- proj. wodociąg,

LEGENDA:

Sk2

Sd2
Wp-3

Sp2.1

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA

PROJ. WPUST DESZCZOWY

PROJ. WODOCIĄG

PROJ. WĘZEŁ WODOCIĄGOWY

PROJ. OBEJMA Z NAWIERTKĄ I ZASUWĄ

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

PROJ. STUDNIA REWIZYJNA

PROJ. STUDNIA INSPEKCYJNA

WZ1
n4

BRANŻA SANITARNA

PROJ. HYDRANT NADZIEMNYHn1

- zabezpieczenie sieci gazowej rurą
dwudzielną.


