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              -   Pismo Starostwa Powiatowego w Kłobucku nr GKN.6853.163.2015.LM

                   dotyczące zgody na dysponowanie działkami nr 1361 i 1362
                  dla realizacji inwestycji – na tych działkach występują drzewa.
              -   Oświadczenie właściciela o dysponowaniu gruntem w celu wycięcia drzew
                  kolidujących z rowem przydrożnym w ilości 22 szt - nr działki 1334 
              -   Upoważnienie - pełnomocnictwo w sprawie dokonania wszelkich uzgodnień
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                 Orientacja – 1: 40 000 
                 Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu – wycinka drzew 
                                  w ul. Szkolnej w miejscowości Truskolasy.  
                                                                                  Skala 1 : 500            
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I. Opis techniczny. 
1.  Dane ogólne. 
1.1. Przedmiot opracowania.   
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt techniczny wycięcia 
drzew w ul. Szkolnej w miejscowości Truskolasy dla wykonania 

obiektu pn.: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej, 

                 ul. 1 Maja, ul. Rynek w miejscowości Truskolasy.    

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Wręczyca Wielka
                                                 ul. Sienkiewicza  1
                                                 42 – 130 Wręczyca Wielka 

1.2. Podstawa i materiały do opracowania. 

Jako podstawę do opracowania przyjęto : 
- umowa z Gminą Wręczyca Wielka, 
- plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
  w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne
  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430),
- pełnomocnictwo w sprawie dokonania wszelkich uzgodnień,
- pomiary uzupełniające, 
- obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy.     

1.3. Stan istniejący dróg. 

Drogi gminne w ul. Szkolnej , ul. 1 Maja i ul. Rynek klasy technicznej D 
o ustalonej na chwilę obecną kategorii ruchu KR – 1 zlokalizowane są 
w centrum miejscowości Truskolasy, powiat kłobucki, woj. śląskie. 
Projektowane drogi przebiegają po terenie administrowanym przez Gminę
Wręczyca Wielka.

Drogi i chodniki obsługują  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową, 
inwentarską i tereny niezabudowane tj. uprawy rolne, łąki, nieużytki. 

Ogólnie  drogi  gminne  charakteryzują  się  znacznym stopniem zniszczenia  –
posiadają odkształcenia, koleiny, spękania siatkowe, lokalne zapadnięcia,
wykruszające się krawędzie jezdni oraz bardzo liczne ubytki nawierzchni
bitumicznej, które odsłaniają podbudowę, powodując zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu kołowego.

W ulicy Szkolnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2057 S do skrzyżowania
z ul. 1 Maja po obu stronach jezdni rowy niedrożne i zamulone, skarpy
zarośnięte drzewami, krzewami i chwastami, które należy usunąć .  
Drzewa zlokalizowane są na krawędzi poboczy i w rowach przydrożnych, oraz 
na trasie proj. chodnika co uniemożliwia to wykonanie przebudowy w/w ulicy.
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Planowana przebudowa realizowana będzie po stanie istniejących dróg 
gminnych.  

1.4. Projektowane rozwiązanie. 

Dla wykonania przebudowy w/w inwestycji zachodzi konieczność wycięcia 
i wykarczowania istniejących drzew i krzewów  w ulicy Szkolnej  
od km 0 + 000,00 do km 0 + 455,00 w ilościach:
– drzewa  35 szt.
– krzewy na powierzchni  700,00 m²  (0,07 ha )

według planu zagospodarowania terenu – wycinka drzew.

Wykaz drzew do wycięcia i karczowania: 

Nr    1    olcha                 obwód   102 cm,   średnica  ø 32 cm 
Nr    2    olcha                 obwód   100 cm,   średnica  ø 32 cm
Nr    3    olcha                 obwód     70 cm,   średnica  ø 22 cm
Nr    4    olcha                 obwód     70 cm,   średnica  ø 22 cm
Nr    5    olcha                 obwód     85 cm,   średnica  ø 27 cm
Nr    6    olcha                 obwód     50 cm,   średnica  ø 16 cm
Nr    7    olcha                 obwód   110 cm,   średnica  ø 35 cm
Nr    8    olcha                 obwód     91 cm,   średnica  ø 29 cm
Nr    9    olcha                 obwód     80 cm,   średnica  ø 25 cm
Nr  10    olcha                 obwód   110 cm,   średnica  ø 35 cm
Nr  11    olcha                 obwód   101 cm,   średnica  ø 32 cm
Nr  12    olcha                 obwód   102 cm,   średnica  ø 32 cm
Nr  13    olcha                 obwód   130 cm,   średnica  ø 41 cm
Nr  14    olcha                 obwód   111 cm,   średnica  ø 35 cm
Nr  15    olcha                 obwód   102 cm,   średnica  ø 32 cm
Nr  16    olcha                 obwód   125 cm,   średnica  ø 40 cm
Nr  17    olcha                 obwód   100 cm,   średnica  ø 32 cm
Nr  18    olcha                 obwód   109 cm,   średnica  ø 35 cm  
Nr  19    olcha                 obwód   110 cm,   średnica  ø 35 cm 
Nr  20    olcha                 obwód     90 cm,   średnica  ø 29 cm 
Nr  21    olcha                 obwód   110 cm,   średnica  ø 35 cm 
Nr  22    olcha                 obwód   100 cm,   średnica  ø 32 cm 
Nr  23    olcha                 obwód   115 cm,   średnica  ø 37 cm 
Nr  24    olcha                 obwód     40 cm,   średnica  ø 13 cm 
Nr  25    olcha                 obwód   101 cm,   średnica  ø 32 cm 
Nr  26    olcha                 obwód   100 cm,   średnica  ø 32 cm 
Nr  27    olcha                 obwód     31 cm,   średnica  ø 10 cm 
Nr  28    olcha                 obwód   110 cm,   średnica  ø 35 cm 
Nr  29    olcha                 obwód   110 cm,   średnica  ø 35 cm 
Nr  30    olcha                 obwód   121 cm,   średnica  ø 38 cm 
Nr  31    olcha                 obwód   121 cm,   średnica  ø 38 cm 
Nr  32    olcha                 obwód   120 cm,   średnica  ø 38 cm  
Nr  33    olcha                 obwód   120 cm,   średnica  ø 38 cm  
Nr  34    olcha                 obwód   100 cm,   średnica  ø 32 cm
Nr  35    jesion                obwód   120 cm,   średnica  ø 38 cm  
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Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują: wycięcie
i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na
wskazane  miejsce  przez  właściciela  drogi,  (ewentualne  spalenie  na  miejscu
pozostałości  po  wykarczowaniu),  zasypanie  dołów  gruntem  przydatnym  do
budowy nasypu i zagęścić zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 02.00.00.
„ Roboty ziemne”.
Drewno z posesji nr 1334, należy przekazać właścicielce wyciętych drzew 
w ilości 22 szt z transportem na wskazany plac składowania. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów w pasie drogi gminnej
i na terenie własności prywatnej powinna być uzyskana od właścicieli.  

Prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wymaga szczególnej ostrożności
i dbałości o zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i placu
budowy.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać oznakowanie
i ogrodzić teren budowy.
Pracownicy wykonujący czynności na drodze powinni być ubrani
w pomarańczowe stroje z elementami ( taśmami) odblaskowymi.  

Roboty prowadzić przy dobrej widoczności.
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