
Załącznik nr 1 
do decyzji Wójta Gminy Somianka

z dnia 08 czerwca 2015 r. znak In.6620.2.2015

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na:

„Budowie drogi gminnej w miejscowości Somianka”  gm. Somianka, na działkach o nr ew. 

728, 721, 726, 725, 719, 721, i 723 po podziale na działkach 728/1, 721/1, 726/1, 725/1, 

719/1 721/1 i 723 powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.

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

2) Usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  będzie  usytuowane  w  południowo-zachodniej  części 
Gminy Somianka we wsi Somianka na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów 
jako działki nr 728, 721, 726, 725, 719, 721, i 723 po podziale działki nr ew. 728/1, 721/1, 
726/1, 725/1, 719/1 721/1 i 723 obręb Somianka, gmina Somianka.

3) Opis przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie  obejmuje budowę drogi gminnej przebiegającą  od granicy 
pasa drogowego drogi gminnej relacji Somianka – Kępa Barcicka  w obrębie działek o nr ew. 
728, 721, 726, 725, 719, 721, i 723 po podziale  na działkach 728/1,  721/1, 726/1, 725/1, 
719/1 721/1 i 723 (obręb geodezyjny 0017 – Somianka), w miejscowości Somianka w gminie 
Somianka.  Budowę  jezdni  projektuje  się  istniejącym  śladem  z  niewielkimi  korektami 
uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia droga będzie miała następujące parametry: 
  - klasyfikacja drogi – droga gminna klasy L; 
  - przewidywany ruch – KR1;
  - projektowana prędkość – 50 km/h;
  - szerokość jezdni: 5,00 m;
  - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy: 2 %;
  - pobocza z kruszywa łamanego i naturalnego 50/50 o grub. 10 cm.;
  - łączna długość budowanego odcinka drogi – 1777,17 m;
  - zjazdy.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubości 4 cm, 
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubości 6 cm, 



  -  warstwa  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  fr.  0/31,5  mm  o  grubości  20  cm  po 
     zagęszczeniu;
  -  nawierzchnia  zjazdów publicznych  z  kruszywa  łamanego  fr.  0/31,5  mm stabilizowana 
    mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu będzie miała szerokość 5,0 m na całej swojej 
długości. Odwodnienie jezdni i zjazdów zabezpiecza się poprzez nadanie im wymaganych 
spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo 
do rowów przydrożnych  w projektowanym  pasie drogowym.

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanej  inwestycji  stanowią tereny leśne oraz zabudowa 
rekreacji indywidualnej. 

W  chwili  obecnej  planowana  do  budowy  droga  posiada  we  fragmencie  jezdnię  o 
nawierzchni  bitumicznej  szerokości  3,0  m,  jednakże  większość  objętego budową odcinka 
jezdni stanowi nawierzchnia gruntowa nieutwardzona. 

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

                                                                                             Wójt Gminy Somianka

                                                                                             /-/ Andrzej Żołyński    
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