
Załącznik nr 1 
do decyzji Wójta Gminy Somianka

z dnia 22.09.2014 r. znak In.6620.2.2014

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na:

Przebudowie drogi gminnej nr 440012W Celinowo Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W 
Suwin – Stare Płudy – Somianka Parcele” zlokalizowanej na terenie Gminy Somianka powiat 
wyszkowski. o łącznej długości 3864 m.

1) Inwestor:  Gmina  Somianka  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy  Somianka  07-203 
Somianka.

2)   Usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane środkowej części Gminy Somianka we wsi 
Celinowo-  Suwin,  Suwin  –  Stare  Płudy  –  Somianka  Parcele  na  nieruchomościach, 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:  na działkach o nr ew. 80 obręb Celinowo, 
nr ew. 150, 449, 450, 99, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 402, 403, 400, 399, 396/2 i 396/1 obręb 
Suwin, odcinek II 2300 m. na działkach o nr ew. 407, 409 i 415 obręb Stare Płudy, nr ew. 7 
obręb Somianka Parcele o łącznej długości 3864 m., Gmina Somianka.

3) Opis przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega  na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 440012W 
Celinowo - Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin – Stare Płudy – Somianka Parcele. 
Łączna  długość  dróg  wyniesie  ok.  3864  m.  Obecnie  planowane  do  przebudowy  drogi 
posiadają nawierzchnię asfaltową droga nr 440403W ) i  żwirową (  droga nr 440012W) o 
szerokości 5 m i pasie drogowym o zmiennej szerokości od ok. 8 m do ok. 12 m.
W ramach inwestycji  planowane jest  wykonanie nawierzchni  jezdni  z betonu asfaltowego 
(oba  odcinki  drogi),  o  grubości  10  cm,  nawierzchni  zjazdów  publicznych  z  betonu 
asfaltowego oraz zjazdów indywidualnych z kostki betonowej i kruszywa naturalnego, a także 
chodników  z  kostki  betonowej.  Pobocza  zostaną  wykonane  z  kruszywa  łamanego  i 
naturalnego, obustronnie o szerokości 0,75 m.
Parametry projektowanych dróg:
- klasyfikacja dróg: droga gminna,
- prędkość projektowana: 50 km/h,
- szerokość jezdni: 5m,
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny: 2%,
- długość odcinka drogi nr 440403W: 2+300,00 m,
- długość odcinka drogi nr 440012W: 1+564,00m,
- konstrukcja na obciążenie ruchem: KR1.
Bezpośrednie sąsiedztwo planowanej  inwestycji  stanowią tereny wykorzystywane rolniczo 
oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. 

Istniejąca droga Suwin - Stare Płudy – Somianka Parcele posiada nawierzchnię bitumiczną, 
droga  Celinowo – Suwin  nawierzchnię  żwirową.  Długość  odcinka  drogi  planowanego do 



przebudowy wynosi 3864m. Planowana do realizacji droga będzie posiadała nawierzchnie  z 
warstwy  betonu  asfaltowego.  Ponadto  w  ramach  inwestycji  zostaną  wykonane  zjazdy  z 
betonu asfaltowego oraz pobocza  z kruszywa łamanego i naturalnego. W rejonie planowanej 
inwestycji  występuje  zabudowa  mieszkaniowa  ,  zagrodowa  oraz  tereny  wykorzystywane 
rolniczo. W związku z planowaną inwestycją nie zachodzi konieczność wycinania drzew.

Odwodnienie  nawierzchni  jezdni  zabezpiecza  się  poprzez  nadanie  jej  spadków 
poprzecznych i podłużnych. 
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