
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO DECYZJI 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko - jeżeli będzie taka konieczność

opracowanie projektu zagospodarowania terenu branży drogowej

uzyskanie pozytywnej opinii Departamentu w zakresie geometrii

opracowanie projektu stałej organizacji ruchu bez uzyskiwania opinii i zatwierdzenia

wystąpienie MZDW do gestorów sieci z informacją o przygotowaniu inwestycji i 
możliowści przebudowy sieci

PRZEKAZANIE PEŁNOMOCNICTWA CZASOWEGO 
NR 2 DLA PROJEKTANTA W ZAKRESIE UZYSKANIA 

DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH
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przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

data uzyskania

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKT BUDOWLANY - 4 MIESIĄCE OD PODPISANIA UMOWY + 

OKRES UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWNIACH

OPRACOWANIE MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z SIWZ

wykonanie mapy do celów projektowych

wznowienie i ustalenie granic pasa drogowego

pomiar wysokościowy terenu objętego opracowaniem wraz z opracowaniem 
numerycznego modelu terenu

spełnienie wytycznych zawartych w SIWZ
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PRZYGOTWANIE MATERIAŁÓW 

inwentaryzacja istniejącego oznakowania

inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym

inwentaryzacja zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne
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zatwierdzenie konstrukcji nawierzchni drogowych

zatwierdzenie szczegołów konstrukcyjnych

wykonanie profili podłużnych i przekrojów poprzecznych

uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego branży drogowej w MZDW

opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskiwaniem opinii i złożeniem do zatwierdzenia

opracowanie wstępnego zestawienia powierzchni z zbiorczego zestawienia kosztów branży drogowej

analiza projektu w zakresie udzielenia zgody na odstępstwo od wymagań w zakresie
przepisów techniczno-budowlanych

opracowanie linii rozgraniczających pasa drogowego

naniesienie rzędnych wysokościowych na końcach zjazdów

pisemna zgoda MZDW na ropoczęcie prac projektowych w zakresie projektu 
budowlanego branży drogowej

OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWNIA TERENU ORAZ PROJEKTU 

BUDOWLANEGO BRANŻY DROGOWEJ
ZGODNIE Z WYBRANYM WARINATEM

II RADA TECHNICZNA Z PRZEDSTAWICIELAMI 
SAMORZADÓW LOKALNYCH

wystąpienie i uzyskanie warunków przebudowy infrastruktury obcej od gestrów sieci

pomiar geodezyjny zjazdów - zgodnie z załacznikiem nr 1

ETAP II
PROJEKT BUDOWLANY DLA WYBRANEGO WARIANTU

OPRACOWANIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO BRANŻY DROGOWEJ

wstępne koncepcje sieci 

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW -
SPOTKANIE KOORDYNACYJNE Z MZDW I DEPARTAMENTEM

 TERMIN: DO 8 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY
 + OKRES UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWNIACH

wykonanie badań geotechnicznych  oraz badań istniejącyh nawierzchni

wykonanie planu warstwicowego drogi i skrzyżowań, rozmieszczenie wpustów
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