




















































Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany , uzupełniany
     lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Spółdzielczego Biura Projektów ,,PROJBUD''

Zespół
opracowujący

Nazwisko i imię Podpis

Nr rys
      

Nr strony

Nazwa rysunku:

Stadium:
PB

Branża :
architektura

Skala:
1:1000

Temat opracowania:  Program funkcjonalno - użytkowy dla wykonania ścieżki rowerowej z 
dopuszczeniem ruchu pieszego

Data:
        02.2017

Projektował

Obiekt:
Ścieżka rowerowa z 
dopuszczeniem ruchu pieszego

Inwestor:

Adres:
Libusza Gmina Biecz

mgr inż.arch. Irena Tokarz
UAN-7342-109/91
MP-0795

Projekt zagospodarowania terenu dla wykonania ścieżki rowerowej z dopuszczeniem
ruchu pieszego  - odcinek A-B

Opracował

Prezes Zarządu

Mateusz Huk

Marek Huk

Opracował
Helena Czech
UAN-2-8346-5/87
MAP/BO/1231/-03

Legenda :

ścieżka rowerowa na odcinku A-B-C-D o długości
L= 3337,7 m przy  drodze powiatowej nr 1485 Libusza
krzyżówka - Kryg  , km 0+3,3337 km

ścieżka rowerowa na odcinku D-E o długości
L= 942,5 m przy  drodze krajowej nr 28
Zator - Przemyśl w m. Lubusza  , km 183+607-180+551 km

ścieżka rowerowa na odcinku F-G o długości
L= 184,8 m Libusza Strzeszyn stanowiące odgałęzienie od
drogi krajowej nr 28   Zator - Przemyśl w m. Libusza  w km
183+957 km

ścieżka rowerowa na odcinku D-H o długości
L= 241,5 m  przy drodze krajowej  nr 28   Zator - Przemyśl
w m. Libusza  , km 184+551- 184+760 km

ścieżka rowerowa na odcinku J-K o długości
L= 407,5 m w m. Biecz stanowiąca odgałęzienie od drogi
powiatowej nr 1484  Biecz- Korczyna -Libusza- Kobylanka

Węzeł przesiadkowy

Projekt zagospodarowania terenu dla wykonania ścieżki
rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego  - odcinek A- B

skala 1:1000

Inwestor:
Gmina  Biecz
 38-340 Biecz
Rynek  1



Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany , uzupełniany
     lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Spółdzielczego Biura Projektów ,,PROJBUD''

Zespół
opracowujący

Nazwisko i imię Podpis

Nr rys
      

Nr strony

Nazwa rysunku:

Stadium:
PB

Branża :
architektura

Skala:
1:1000

Temat opracowania:  Program funkcjonalno - użytkowy dla wykonania ścieżki rowerowej z 
dopuszczeniem ruchu pieszego

Data:
        02.2017

Projektował

Obiekt:
Ścieżka rowerowa z 
dopuszczeniem ruchu pieszego

Inwestor:
Gmina  Biecz
 38-340 Biecz
Rynek  1

Adres:
Libusza Gmina Biecz

mgr inż.arch. Irena Tokarz
UAN-7342-109/91
MP-0795

Projekt zagospodarowania terenu dla wykonania ścieżki rowerowej z dopuszczeniem
ruchu pieszego  - odcinek B-C-D

Opracował

Prezes Zarządu

Mateusz Huk

Marek Huk

Opracował
Helena Czech
UAN-2-8346-5/87
MAP/BO/1231/-03

Projekt zagospodarowania terenu dla wykonania ścieżki
rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego  - odcinek B-C-D

skala 1:1000

Inwestor:
Gmina  Biecz
 38-340 Biecz
Rynek  1

Legenda :

ścieżka rowerowa na odcinku A-B-C-D o długości
L= 3337,7 m przy  drodze powiatowej nr 1485 Libusza
krzyżówka - Kryg  , km 0+3,3337 km

ścieżka rowerowa na odcinku D-E o długości
L= 942,5 m przy  drodze krajowej nr 28
Zator - Przemyśl w m. Lubusza  , km 183+607-180+551 km

ścieżka rowerowa na odcinku F-G o długości
L= 184,8 m Libusza Strzeszyn stanowiące odgałęzienie od
drogi krajowej nr 28   Zator - Przemyśl w m. Libusza  w km
183+957 km

ścieżka rowerowa na odcinku D-H o długości
L= 241,5 m  przy drodze krajowej  nr 28   Zator - Przemyśl
w m. Libusza  , km 184+551- 184+760 km

ścieżka rowerowa na odcinku J-K o długości
L= 407,5 m w m. Biecz stanowiąca odgałęzienie od drogi
powiatowej nr 1484  Biecz- Korczyna -Libusza- Kobylanka

Węzeł przesiadkowy



Zastrzega siň wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moŨe byĺ przerysowany , uzupeğniany
     lub odstŃpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Spółdzielczego Biura Projektów ,,PROJBUD''

Zespół
opracowujący

Nazwisko i imię Podpis

Nr rys
      

Nr strony

Nazwa rysunku:

Stadium:
PB

Branża :
architektura

Skala:
1:1000

Temat opracowania:  Program funkcjonalno - użytkowy dla wykonania ścieżki rowerowej z 
dopuszczeniem ruchu pieszego

Data:
        02.2017

Projektował

Obiekt:
Ścieżka rowerowa z 
dopuszczeniem ruchu pieszego

Inwestor:
Gmina  Biecz
 38-340 Biecz
Rynek  1

Adres:
Libusza Gmina Biecz

mgr inŨ.arch. Irena Tokarz
UAN-7342-109/91
MP-0795

Projekt zagospodarowania terenu dla wykonania ścieżki rowerowej z dopuszczeniem
ruchu pieszego  - odcinek E-F-G-H

Opracował

Prezes Zarządu

Mateusz Huk

Marek Huk

Opracował
Helena Czech
UAN-2-8346-5/87
MAP/BO/1231/-03

Projekt zagospodarowania terenu dla wykonania ścieżki rowerowej
z dopuszczeniem ruchu pieszego  - odcinek E-F-G-H

skala 1:1000

Inwestor:
Gmina  Biecz
 38-340 Biecz
Rynek  1

Legenda :

ścieżka rowerowa na odcinku A-B-C-D o długości
L= 3337,7 m przy  drodze powiatowej nr 1485 Libusza
krzyżówka - Kryg  , km 0+3,3337 km

ścieżka rowerowa na odcinku D-E o długości
L= 942,5 m przy  drodze krajowej nr 28
Zator - Przemyśl w m. Lubusza  , km 183+607-180+551 km

ścieżka rowerowa na odcinku F-G o długości
L= 184,8 m Libusza Strzeszyn stanowiące odgałęzienie od
drogi krajowej nr 28   Zator - Przemyśl w m. Libusza  w km
183+957 km

ścieżka rowerowa na odcinku D-H o długości
L= 241,5 m  przy drodze krajowej  nr 28   Zator - Przemyśl
w m. Libusza  , km 184+551- 184+760 km

ścieżka rowerowa na odcinku J-K o długości
L= 407,5 m w m. Biecz stanowiąca odgałęzienie od drogi
powiatowej nr 1484  Biecz- Korczyna -Libusza- Kobylanka

Węzeł przesiadkowy



Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany , uzupełniany
     lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Spółdzielczego Biura Projektów ,,PROJBUD''

Zespół
opracowujący

Nazwisko i imię Podpis

Nr rys
      

Nr strony

Nazwa rysunku:

Stadium:
PB

Branża :
architektura

Skala:
1:1000

Temat opracowania:  Program funkcjonalno - użytkowy dla wykonania ścieżki rowerowej z 
dopuszczeniem ruchu pieszego

Data:
        02.2017

Projektował

Obiekt:
Ścieżka rowerowa z 
dopuszczeniem ruchu pieszego

Inwestor:
Gmina  Biecz
 38-340 Biecz
Rynek  1

Adres:
Libusza Gmina Biecz

mgr inż.arch. Irena Tokarz
UAN-7342-109/91
MP-0795

Projekt zagospodarowania terenu dla wykonania ścieżki rowerowej z dopuszczeniem
ruchu pieszego  - odcinek J-K

Opracował

Prezes Zarządu

Mateusz Huk

Marek Huk

Opracował
Helena Czech
UAN-2-8346-5/87
MAP/BO/1231/-03

Projekt zagospodarowania terenu dla wykonania ścieżki
rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego  - odcinekJ-K

skala 1:1000

Inwestor:
Gmina  Biecz
 38-340 Biecz
Rynek  1

Legenda :

ścieżka rowerowa na odcinku A-B-C-D o długości
L= 3337,7 m przy  drodze powiatowej nr 1485 Libusza
krzyżówka - Kryg  , km 0+3,3337 km

ścieżka rowerowa na odcinku D-E o długości
L= 942,5 m przy  drodze krajowej nr 28
Zator - Przemyśl w m. Lubusza  , km 183+607-180+551 km

ścieżka rowerowa na odcinku F-G o długości
L= 184,8 m Libusza Strzeszyn stanowiące odgałęzienie od
drogi krajowej nr 28   Zator - Przemyśl w m. Libusza  w km
183+957 km

ścieżka rowerowa na odcinku D-H o długości
L= 241,5 m  przy drodze krajowej  nr 28   Zator - Przemyśl
w m. Libusza  , km 184+551- 184+760 km

ścieżka rowerowa na odcinku J-K o długości
L= 407,5 m w m. Biecz stanowiąca odgałęzienie od drogi
powiatowej nr 1484  Biecz- Korczyna -Libusza- Kobylanka

Węzeł przesiadkowy


