
HARMONOGRAM INWESTYCJI:

Data podpisania umowy: 12.10.2020r.

ETAP I: do 28.02.2023r.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji obejmującej
wybór wariantu przebiegu Obwodnicy oraz uzyskanie
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

ETAP II: do 19.02.2024 *

Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno -
Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej
dla ostatecznego wariantu przebiegu Obwodnicy wraz
z wykonaniem kompleksowych badań geologiczno -
inżynierskich oraz opracowaniem dokumentacji w tym
zakresie.

ETAP III: do 12.04.2025 *

Udzielenie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie
procedury przetargowej na realizację inwestycji.

*terminy etapu II, III są terminami szacunkowymi i zależą od
terminu uzyskania decyzji środowiskowej oraz okresu
procedury przetargowej.

TERMIN SPOTKANIA INFORMACYJNEGO:
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez
koronawirusa, spotkanie odbędzie się w formie indywidualnej.
Spotkanie polegać będzie na indywidulanym przyjmowaniu stron po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w
wyznaczonych poniżej terminach.

Urząd Miasta Limanowa:
05.08.2021r. godz.: 12:00 - 18:00 (przerwa 15.00-15.30)
06.08.2021r. godz.: 09:00 - 15:00 (przerwa 12.00-12.30)

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie
małopolskim, na terenie miasta i gminy Limanowa.
Odcinek od km 107+632 przy ul. Krakowskiej do km
113+240 przy ul. Kościuszki.  Długość odcinka ok. 6,00 km.

PARAMETRY TECHNICZNE
PROJEKTOWANEJ OBWODNICY:
klasa techniczna: GP
podstawowy przekrój: 1x2
prędkość projektowa: 70 km/h
szerokość jezdni: 7,0 m
szerokość pasa ruchu: 3,5 m
szerokość chodników: min. 1,5 m
szerokość poboczy: min. 1,5 m
pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2%
obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
kategoria ruchu: KR5

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 532 950 087

przebieg wariantu W1 (dł. 5.80 km)

przebieg wariantu W2 (dł. 7.30 km)

przebieg wariantu W3 (dł. 8.60 km)

Lokalizacja: Urząd Miasta Limanowa sala konferencyjna  ul. Jana Pawła II 9

Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 19.07 do 31.07.2021r.

w godzinach od  9:00 - 12:00 pod numerem telefonu  532 950 087
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