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WÓJT GMINY CISEK                                                                                     Załącznik Nr 1  
 

do decyzji Wójta Gminy Cisek nr IUR.6220.1.2014 z dnia 14.01.2014 r. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – 

Biadaczów i 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I, tj. od węzła z drogą wojewódzką nr 410 (ulica  

Biadaczów) do okolic siedziby Urzędu Gminy w Cisku przy ul. Planetorza 52. 

Droga nr 1403 O zostanie przebudowana na odcinku od km 9+028 do km 12+241, co stanowi ok.28 % 

całkowitej długości tej drogi. 

Przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej o następujących parametrach projektowych: 

- długość: ok. 3 213 m  

- szerokość jezdni: 6,0 – 6,5 m  

- pobocza o szerokości: ok. 0,5 m  

- klasa techniczna drogi – Z  

- powierzchnia jezdni odcinka drogi 1403 O wraz z rozwiązaniami projektowymi –  

 ok. 20 900 m
2 
 

- powierzchnia pasa drogowego – ok. 25 000 m
2 
 

 

Zakres planowanych prac:  

- wycinka 27 drzew z karczowaniem pni (wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym 

ptaków), 

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- lokalne poszerzenie i wzmocnienie podbudowy poprzez stabilizację podłoża spoiwami 

hydraulicznymi, 

- ustawienie opornika betonowego na ławie betonowej, 

- wyrównanie podłoża mieszanką mineralno-asfaltową, 

- ułożenie siatki stalowej wzmacniającej konstrukcję jezdni i powierzchniowe utrwalenie 

 mieszanką mineralno-emulsyjną typu slurry seal, 

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm., 

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA o grubości 4 cm., 

- wyrównanie i wzmocnienie poboczy frezowinami (z rozbiórki nawierzchni) i kruszywem  

 kamiennym, 

- wyrównanie i uzupełnienie poboczy, 

- odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, 

- remont przepustów. 

 

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się ochronę środowiska w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia poprzez: wykonywanie prac w porze dziennej i przy stosowaniu wyłącznie sprawnego 

sprzętu budowlanego, zachowania należytego porządku na placu budowy, przyjęcia takiego 

harmonogramu prac aby nie nakładały i nie sumowały się uciążliwości pochodzące z kilku źródeł, 

zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy i wyjazdów z niego. 

Wody opadowe i roztopowe z jezdni będą odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych. 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń 

komunikacyjnych. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę 

bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu ulegnie obniżeniu ze względu na zmianę 

nawierzchni jezdni . Ponadto na skutek poprawy płynności ruchu, a tym samym zmniejszenia ilości 

spalanych paliw, ograniczony zostanie poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i 

drgań do otoczenia.  
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