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Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ulic: Kluczborskiej, Kościelnej, Rynek,
Byczyńskiej, Małej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim
położonych na działkach nr 850/252, 914/246, 1172/273, 856/262, 249, 247, 915/246, 916/246, 917/246,
921/246 (k. m. 4) obręb Gorzów Śląski.
Zakres przebudowywanych ulic obejmował będzie:
• rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży, chodników z płyt betonowych 50*50,
• wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
• sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (lokalnie),
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
• wykonanie podbudowy tłuczniowej,
• ułożenie krawężników, oporników, obrzeży,
• ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8,0 cm,
• wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8,0 cm,
• wykonanie nawierzchni na miejscach postojowych z kostki granitowej 15/17,
• wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 10,0 cm na placu przy ulicy
Kluczborskiej,
• ułożenie korytek ściekowych 50*50 przy ulicy Kluczborskiej,
• wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na ulicy Małej,
• wykonanie ścieku z kostki granitowej wzdłuż miejsc postojowych w Rynku z kostki granitowej 8/11,
• wyrównanie profilu istniejących nawierzchni bitumicznych masą z betonu asfaltowego 0/16,
• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grubości 4,0 cm.
Planowane roboty i inwestycja położone są wyłącznie na działkach drogowych w obrębie pasa drogowego.
Powierzchnia całkowita drogi – 25490,00 m2 w tym:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej – 11060,30 m2
- powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej – 553,79 m2
- powierzchnia stanowisk postojowych – 1274,14 m2
- powierzchnia chodników z kostki brukowej 1490,03 m2
Długość łączna przebudowywanych ulic wynosi 1508,96 m zasadnicza szerokość jezdni nawierzchni
bitumicznej jest zmienna i wynosi 5,50 ÷ 11,50 m. Szerokość chodników wynosi 1,20 ÷ 4,50 m.
W obrębie przebudowywanych ulic nie występują żadne formy zieleni, jedynie na odcinku
ul. Kluczborskiej, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 (ul. Chopina) aż do skrzyżowania
z ul. Powstańców występuje typowa zieleń przydrożna: trawniki na rowie i drzewa w granicy pasa
drogowego. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejącą szatę roślinną.
W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości
związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn. Jednak uciążliwości te będą miały

charakter lokalny i krótkotrwały. W fazie eksploatacji – hałas komunikacyjny będzie mniej uciążliwy niż przy
eksploatacji dróg znajdujących się w obecnym stanie.
Planowana przebudowa drogi poprawi jej stan techniczny wpływając na poprawę bezpieczeństwa
ruchu pieszych i pojazdów oraz zmniejszy poziom hałasu.

