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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 
„Opracowanie dokumentacji zaasfaltowania ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki  

do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników”. 

 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

• Zakresem opracowania objęto: 

 - ul. F. Myśliwca od Nr 21 w rejonie wyjazdu ze sklepu Biedronka do ul. K. Miarki, 

- ul. Chopina, 

- łącznik pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników 

w miejscowości Zdzieszowice. 

• Ulica F. Myśliwca, ul. Chopina i łącznik pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników są drogami 

lokalnymi, gminnymi; 

• Opracowanie dotyczy ul. F. Myśliwca od nr 21 w rejonie wyjazdu ze sklepu Biedronka do 

połączenia z ul. K. Miarki, ul. Chopina od ul. F. Myśliwca do ul. Dworcowej i łącznika pomiędzy 

ul. Chopina do ul. Osadników. 

• Ul. F. Myśliwca znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej i częściowo graniczy z 

terenami rolnymi; łąki i pola. 

• Ul. Chopina znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej i 

zabudowy sakralnej; budynek kościoła w rejonie skrzyŜowania ul. Chopina z ul. Pokoju. 

• Łącznik pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników znajduje się w terenie niezabudowanym, 

wzdłuŜ terenów rolniczych; łąki i pola uprawne. 

• Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu nawierzchni ul. F. Myśliwca od nr 

21 w rejonie wyjazdu ze sklepu Biedronka do ul. K. Miarki, ul. Chopina od ul. Myśliwca do ul. 

Dworcowej oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników w miejscowości Zdzieszowice 

polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, wymianie krawęŜników, przełoŜeniu 

kostki brukowej istniejących chodników z częściową wymianą na nową kostkę brukową. 

• Projekt wykonawczy zaasfaltowania dotyczy ul. F. Myśliwca od nr 21 w rejonie wyjazdu ze 

sklepu Biedronka do skrzyŜowania z ul. K. Miarki, ul. Chopina od ul. F. Myśliwca do ul. 

Dworcowej i łącznika pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników. 

• Remont nawierzchni – projekt wykonawczy nie dotyczy wykonania oznakowania pionowego i 

oznakowania poziomego. 



Opracowanie dokumentacji zaasfaltowania ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka  
oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 - 4 - 

• Remont nawierzchni dotyczy regulacji urządzeń obcych na sieci tzn. regulacji włazów studni, 

skrzynek zaworowych, wpustów deszczowych i pokryw studni telekomunikacyjnych. 

 

2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest dokumentacja wykonawcza zaasfaltowania nawierzchni jezdni pasa 

drogowego ul. F. Myśliwca od nr 21 w rejonie wyjazdu ze sklepu Biedronka do ul. K. Miarki, ul. 

Chopina od ul. Myśliwca do ul. Dworcowej oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników 

w miejscowości Zdzieszowice. 

 

3. Podstawa opracowania. 

- oględziny i pomiary z natury, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

- aktualne instrukcje, wytyczne, normy i normatywy techniczne, 

- uzgodnienia z uŜytkownikiem, 

- dokumentacja projektowa – koncepcja, 

- wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych – GDDP Warszawa 2001 r., 

- wytyczne projektowania dróg WPD-2, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90 z 2000 r., 

poz. 1006), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 

43 z dnia 14.05.1999 r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

- Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDiM 2001. 

 

4. Lokalizacja ulic 

• Ul. F. Myśliwca z jednej strony graniczy z ul. Bolesława Chrobrego (droga powiatowa) na 

„wysokości” Pawilonu handlowego „Biedronka”, z drugiej strony graniczy z ul. K Miarki, po 

drodze łączy się z ul. Chopina. 

• Ul. Chopina znajduje się pomiędzy ul. F. Myśliwca i ul. Dworcową, poza tym graniczy i łączy 

się z ul. Pokoju w rejonie kościoła i łączy się z łącznikiem drogowym w kierunku ul. Osadników 

w rejonie posesji nr 33. 
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• Łącznik znajduje się pomiędzy ul. Chopina przy budynku nr 33 i ul. Osadników przy budynku 

nr 2 i nr 4. 

• Przedmiotowe ulice znajdują się w miejscowości Zdzieszowice. 

• Ulice te to drogi lokalne, gminne słuŜące mieszkańcom do komunikacji pomiędzy 

zabudowaniami i do dojazdu, do terenów rolnych, i do kościoła, który zlokalizowany jest w 

rejonie ul. Pokoju i ul. Chopina. 

• Przy ul. Chopina zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych. 

 

5. Opis stanu istniejącego wraz z przewidywanymi zmianami 

5.1. Ul. F. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka – opis stanu istniejącego: 

- szerokość jezdni zmienna od 4,00 m do 4,50 m w rejonie skrzyŜowania z ul. Chopina i ok. 

2,90 m do 4,00 m, od skrzyŜowania z ul. Chopina do skrzyŜowania z ul. K. Miarki, 

- z jednej strony istniejący chodnik, 

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, 

- szerokość chodnika zmienna od 1,10 m do 1,80 m, 

- z drugiej strony pobocze zarośnięte trawą, ogrodzenia posesji i budynki posesji, 

- nawierzchnia jezdni bitumiczna w stanie złym, 

- nawierzchnia bitumiczna nierówna, popękana, obniŜona w miejscach wykonywania 

przekopów, 

- istniejące uzbrojenie pasa drogowego: 

 - sieć wodociągowa, 

 -sieć gazowa, 

 - sieć teletechniczna, 

 - linia energetyczna, 

 - oświetlenie uliczne, 

 - kanalizacja deszczowa, 

 - kanalizacja sanitarna, 

 - wpusty deszczowe, 

 - włazy studni, 

 - skrzynki zaworowe, 

 - studnie telekomunikacyjne, 

 - lampy uliczne, 

 - słupy energetyczne 
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- zjazdy na posesje o róŜnej szerokości, 

- istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, kamienia polnego, bloczków betonowych, 

wylewek betonowych, 

- oznakowanie pionowe – istniejące, 

- oznakowanie poziome – brak, 

- krawęŜniki z lewej i prawej strony na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Chopina i na 

skrzyŜowaniu ul. F. Myśliwca z ul. K. Miarki, 

- na odcinku od ul. Chopina do ul. K. Miarki krawęŜniki z jednej strony; wzdłuŜ chodnika, 

- krawęŜniki w stanie złym; stare, poszczerbione, pozapadane, nierówne, 

- od strony posesji częściowo istniejące obrzeŜa; część w stanie dobrym, część w stanie złym, 

częściowo obrzeŜy brak, 

- kostka brukowa istniejących chodników w stanie średnim, 

- nawierzchnia chodników nierówna, w większości pozapadana, pofalowana , poniŜej 

istniejącego krawęŜnika, 

- w chodniku znajdują się skrzynki zaworowe, pokrywy studni telekomunikacyjnych, słupy 

oświetlenia ulicznego (w stanie częściowo złym, początki korozji metalowych słupów na 

połączeniu z chodnikiem), słupy energetyczne betonowe, 

- w jezdni znajdują się włazy studni, kratki burzowe, skrzynki zaworowe. 

 

5.2. . Ul. F. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka – przewidywane zmiany: 

- częściowa zmiana niwelety jezdni, częściowo istniejąca niweleta jezdni, 

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 

- wykonanie poszerzeń, 

- wykonanie zatoki w rejonie skrzyŜowania z ul. Chopina, 

- remont cząstkowy istniejącej podbudowy jezdni, 

- wymiana krawęŜników na nowe z zastosowaniem krawęŜników najazdowych i krawęŜników 

łukowych, 

- przełoŜenie istniejącej nawierzchni chodników z uzupełnieniem nawierzchni nową kostką 

brukową, 

- wymiana obrzeŜy na nowe, 

- regulacja urządzeń obcych na sieciach (włazów studni, wpustów deszczowych, skrzynek 

zaworowych, studni telekomunikacyjnych), 
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- wykonanie opaski z kostki granitowej wokół urządzeń obcych na sieciach; włazów studni, 

wpustów deszczowych, skrzynek zaworowych, studni telekomunikacyjnych, 

- wykonać utwardzenie istniejącego pobocza w miejscu gdzie nie ma krawęŜników poprzez 

wykonanie opaski z mieszanki kamiennej 0/31,5 z zagęszczeniem. 

 

5.3. Ul. Chopina – opis stanu istniejącego: 

- - szerokość jezdni zmienna od 5,00 m do 5,20 m, średnio 5,10 m, 

- z jednej strony istniejący chodnik, 

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, 

- szerokość chodnika zmienna od 1,30 m do 1,80 m, 

- z drugiej strony pobocze zarośnięte trawą, ogrodzenia posesji i budynki posesji, 

- nawierzchnia jezdni bitumiczna w stanie złym, 

- nawierzchnia bitumiczna nierówna, popękana, obniŜona w miejscach wykonywania 

przekopów, 

- istniejące uzbrojenie pasa drogowego: 

 - sieć wodociągowa, 

 - sieć gazowa, 

 - sieć teletechniczna, 

 - linia energetyczna, 

 - oświetlenie uliczne, 

 - kanalizacja deszczowa, 

 - kanalizacja sanitarna, 

 - wpusty deszczowe, 

 - włazy studni, 

 - skrzynki zaworowe, 

 - studnie telekomunikacyjne, 

 - lampy uliczne, 

 - słupy energetyczne 

- zjazdy na posesje o róŜnej szerokości, 

- istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, kamienia polnego, bloczków betonowych, 

wylewek betonowych, 

- oznakowanie pionowe – istniejące, 

- oznakowanie poziome – brak, 
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- krawęŜniki z lewej i prawej strony, 

- krawęŜniki w stanie średnim; stare, poszczerbione, pozapadane, nierówne, 

- część krawęŜników w stanie dobrym, 

- od strony posesji częściowo istniejące obrzeŜa; część w stanie dobrym, część w stanie złym, 

częściowo obrzeŜy brak, 

- kostka brukowa istniejących chodników w stanie średnim, 

- nawierzchnia chodników nierówna, w większości pozapadana, pofalowana , poniŜej 

istniejącego krawęŜnika, 

- w chodniku znajdują się skrzynki zaworowe, pokrywy studni telekomunikacyjnych, słupy 

oświetlenia ulicznego (w stanie częściowo złym, początki korozji metalowych słupów na 

połączeniu z chodnikiem), słupy energetyczne betonowe, 

- w jezdni znajdują się włazy studni, kratki burzowe, skrzynki zaworowe. 

 

5.4.  Ul. Chopina – przewidywane zmiany: 

- częściowa zmiana niwelety jezdni, częściowo istniejąca niweleta jezdni, 

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 

- remont cząstkowy istniejącej podbudowy jezdni, 

- wymiana krawęŜników na nowe z zastosowaniem krawęŜników najazdowych i krawęŜników 

łukowych – dotyczy to 20% krawęŜników na odcinku pomiędzy ul. Pokoju a ul. Dworcową, 

- przełoŜenie istniejącej nawierzchni chodników z uzupełnieniem nawierzchni nową kostką 

brukową, 

- wymiana obrzeŜy na nowe, 

- regulacja urządzeń obcych na sieciach (włazów studni, wpustów deszczowych, skrzynek 

zaworowych, studni telekomunikacyjnych), 

- wykonanie opaski z kostki granitowej wokół urządzeń obcych na sieciach; włazów studni, 

wpustów deszczowych, skrzynek zaworowych, studni telekomunikacyjnych i wokół istniejących 

drzew w chodniku, 

- remont obejmuje takŜe nawierzchnię parkingu zlokalizowanego przy ul. Chopina w rejonie 

skrzyŜowania z ul. Pokoju. 

 

5.5. Łącznik pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników – opis stanu istniejącego: 

- szerokość jezdni zmienna od 3,10 m do 4,20 m, 

- brak chodników, 
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- z dwóch stron pobocze zarośnięte trawą, 

- nawierzchnia jezdni bitumiczna w stanie złym, 

- nawierzchnia bitumiczna nierówna, popękana, 

- istniejące uzbrojenie pasa drogowego: - brak, 

- zjazd na posesje jeden, 

- zjazd o nawierzchni z kostki brukowej, 

- oznakowanie pionowe – istniejące, 

- oznakowanie poziome – brak, 

- krawęŜniki; brak, jedynie na połączeniu z ul. Chopina występują krawęŜniki, 

- pobocza porośnięte trawą, 

- pośrodku łącznika istniejący przepust. 

 

5.6. Łącznik pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników – przewidywane zmiany: 

- niweleta jezdni istniejąca, 

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 

- remont cząstkowy istniejącej podbudowy jezdni, 

- odhumusowanie poboczy, 

- utwardzenie poboczy mieszanką tłuczniową 0/31,5 o szer. 0,50 m z kaŜdej strony z 

zagęszczeniem. 

 

6. Opis stanu projektowanego. 

 

6.1. W projekcie przewidziano dla odcinków ulic: 

• Ul. F. Myśliwca od nr 21 w rejonie wyjazdu ze sklepu Biedronka do ul. K. Miarki, 

• Ul. Chopina wraz z parkingiem, 

• Łącznik pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników 

 

6.1.1. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni 

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- remont cząstkowy istniejącej podbudowy bitumicznej, 

- wykonanie skropień międzywarstwowych, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej, 

- wykonanie warstwy wiąŜącej, 
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- wykonanie nawierzchni ścieralnej, 

- regulacja istniejącego uzbrojenia, 

- wykonanie opasek z kostki kamiennej ; jeden rząd wokół włazów studni, kratek deszczowych i 

skrzynek zaworowych. 

 

6.1.2. Wykonanie nowych krawęŜników 

- demontaŜ starych krawęŜników, 

- wykonanie rowków dla nowych krawęŜników, 

- montaŜ nowych krawęŜników na ławie betonowej z oporem, 

- zastosowanie krawęŜników najazdowych na wjazdach i na dojściach do posesji i przejściach 

przez jezdnię, 

- zastosowanie krawęŜników łukowych na łukach drogi. 

 

6.1.3. Wykonanie nowych obrzeŜy 

- demontaŜ starych obrzeŜy, 

- wykonanie rowków dla nowych obrzeŜy, 

- montaŜ nowych obrzeŜy na ławie betonowej. 

 

6.1.4. PrzełoŜenie istniejącej nawierzchni chodników, wjazdów i dojść do posesji 

- demontaŜ istniejącej nawierzchni chodników, wjazdów i dojść do posesji, 

- wyczyszczenie kostki brukowej z demontaŜu, 

- niwelacja istniejącej podbudowy chodników wraz z zagęszczeniem, 

- uzupełnienie istniejącej podbudowy chodników, 

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, z demontaŜu na podsypce cem.-

piaskowej o gr. 5 cm, 

- uzupełnienie nawierzchni chodników z nowej kostki brukowej o na podsypce cem.-piaskowej o 

gr. 5 cm w ilości 20% całej powierzchni chodników, 

- regulacja skrzynek zaworowych, 

- regulacja włazów studni kanalizacyjnych, 

- regulacja włazów studni telekomunikacyjnych, 

- wykonanie opasek z kostki kamiennej wokół skrzynek zaworowych, włazów studni 

kanalizacyjnych, włazów studni telekomunikacyjnych i istniejących drzew. 
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6.1.5. Poszerzenia 

- odhumusowanie poboczy, 

- wykonanie koryta, 

- w-wa odsączająca z pospółki, 

- podbudowa z tłucznia – warstwa dolna, 

- podbudowa z tłucznia – warstwa górna, 

- podbudowa z betonu asfaltowego, 

- w-wa wyrównawcza, 

- siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych, 

- w-wa wiąŜąca, 

- w-wa ścieralna. 

 

6.1.6. Pobocza 

- odhumusowanie poboczy, 

- umocnienie poboczy mieszanką kamienną 0/31,5 o szerokości 0,50 m. 

 

6.1.7. Wpusty deszczowe 

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejących wpustów i na tereny zielone do rowów 

melioracyjnych, 

- wymiana jednej kratki burzowej z betonowej na Ŝeliwną. 

 

6.1.8. Oznakowanie poziome i pionowe 

- oznakowanie pionowe istniejące, 

- oznakowanie poziome; nie przewiduje się. 

 

6.1.9. Roboty wykończeniowe 

- wokół włazów studni, wokół skrzynek zaworowych, wokół wpustów deszczowych, wokół studni 

telekomunikacyjnych, wokół drzew wykonać opaski z kostki kamiennej, 

- wykonać humusowanie nawierzchni gruntowych z obsianiem trawą w granicach pasa 

drogowego, 

- do wymiany 1 szt. pokrywy studni telekomunikacyjnej. 
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6.2. Roboty rozbiórkowe. 

6.2.1. KrawęŜniki betonowe. 

6.2.2. ObrzeŜa betonowe. 

6.2.3. Nawierzchnie z kostki brukowej. 

6.2.4. Jezdnia bitumiczna. 

6.2.5. RóŜne nawierzchnie na wjazdach i na dojściach do posesji. 

 

6.3. Projekt wykonawczy 

6.3.1. Parametry techniczne: 

 

JEZDNIA 

UL. F. MYŚLIWCA OD NR 21 W REJONIE WYJAZDU ZE SKLEPU BIEDRONKA DO  

UL. K. MIARKI – parametry techniczne jezdni 

- szerokość jezdni max 4,50 m i 7,00 m w rejonie wykonania zatoki na połączeniu ul. Myśliwca z 

ul. Chopina, 

- szerokość jezdni min. 4,00 m, 

- długość w granicach opracowania 349,50 m, 

- powierzchnia 1 562,95 m2 (nawierzchnia bitumiczna), 

- kategoria ruchu KR2, 

- w-wa wyrównująca gr. 3 cm (75,00 kg/m2), 

- w-wa ścieralna gr. 4 cm, 

- remont cząstkowy gr. 4 cm w miejscach przekopów i zapadnięć istniejącej jezdni po 

frezowaniu. 

 

UL. CHOPINA Z PARKINGIEM– parametry techniczne jezdni 

- szerokość jezdni max 5,20 m, 

- szerokość jezdni min. 5,00 m, 

- długość w granicach opracowania 468,20 m, 

- powierzchnia 2 437,82 m2 (nawierzchnia bitumiczna), 

- szerokość parkingu 6,05 m, 

- długość parkingu 45,00 m, 

- powierzchnia parkingu 272,25 m2 

- kategoria ruchu KR2, 
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- remont cząstkowy gr. 4 cm w miejscach przekopów i zapadnięć istniejącej jezdni po 

frezowaniu, 

- w-wa wiąŜąca gr. 5 cm, 

- w-wa ścieralna gr. 4 cm. 

 

 ŁĄCZNIK POMIĘDZY UL. CHOPINA I UL. OSADNIKÓW – parametry techniczne  

Jezdni 

 - szerokość jezdni max 4,20 m, 

- szerokość jezdni min.3,10 m, 

- długość w granicach opracowania 323,50 m, 

- powierzchnia 1 085,20 m2 (nawierzchnia bitumiczna), 

- kategoria ruchu KR2, 

- remont cząstkowy gr. 4 cm w miejscach przekopów i zapadnięć istniejącej jezdni po 

frezowaniu, 

- w-wa wyrównująca gr. 3 cm (75,00 kg/m2), 

- w-wa ścieralna gr. 4 cm. 

 

6.3.2. Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej 

6,00 cm - sfrezowanie istniejącej nawierzchni do zadanych spadków podłuŜnych  

i poprzecznych, 

 - czyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy jezdni po sfrezowaniu, 

 3,00 cm - w-wa wyrównująca AC11W gr. śr. 3 cm (75,00 kg/m2) – ul. Myśliwca i łącznik 

 - skropienie nawierzchni bitumicznej przed w-wą ścieralną, 

 5,00 cm - w-wa wiąŜąca AC16W gr. 5 cm – ul Chopina, 

 4,00 cm - w-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm – wszystkie ulice. 

 

 CHODNIKI 

6.3.3. Konstrukcja krawęŜników 

- demontaŜ istniejących krawęŜników z wywiezieniem i utylizacją, 

- wykonanie rowków dla nowych krawęŜników, 

- montaŜ nowych krawęŜników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, 

- na wjazdach i wejściach do posesji krawęŜniki najazdowe 15x22 cm i 15x22/30 cm, 

- na łukach krawęŜniki łukowe, 
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- na ul. Myśliwca 100% wymiany krawęŜników na krawęŜniki nowe, 

- na ul. Chopina krawęŜniki istniejące, jedynie pomiędzy ul. Pokoju a ul. Dworcową 20% 

krawęŜników do wymiany na nowe. 

 

6.3.4. Konstrukcja obrzeŜy 

- demontaŜ istniejących obrzeŜy z wywiezieniem i utylizacją, 

- wykonanie rowków dla nowych obrzeŜy, 

- montaŜ nowych obrzeŜy betonowych 8x30 cm na ławie betonowej, 

- na wjazdach i przejściach wykonać zaniŜenia obrzeŜy. 

 

6.3.5. Konstrukcja nawierzchni na chodnikach 

- demontaŜ istniejącej kostki brukowej na odkład, 

- wyczyszczenie kostki brukowej z rozbiórki, 

- niwelacja i zagęszczenie istniejącej podbudowy chodników, 

- uzupełnienie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 w ilości ok. 10% całej 

nawierzchni, 

- ułoŜenie nawierzchni chodników z kostki brukowej, z demontaŜu na zaprawie cem.-piaskowej 

gr. 5 cm w ilości 80% całej nawierzchni chodników, 

- ułoŜenie nawierzchni chodników z nowej kostki brukowej na zaprawie cem.-piaskowej gr. 5 cm 

w ilości 20% całej nawierzchni chodników, 

 

6.3.6. Konstrukcja nawierzchni na wjazdach i przejściach 

- demontaŜ istniejącej kostki brukowej na odkład, 

- demontaŜ istniejącej nawierzchni z materiałów innych niŜ kostka brukowa, 

- wyczyszczenie kostki brukowej z rozbiórki, 

- niwelacja i zagęszczenie istniejącej podbudowy, 

- uzupełnienie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 w ilości ok. 10% całej 

nawierzchni, 

- ułoŜenie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej, z demontaŜu na zaprawie cem.-

piaskowej gr. 5 cm w ilości 80% całej nawierzchni wjazdów, 

- uzupełnienie nawierzchni z nowej kostki brukowej w ilości ok. 20% całej powierzchni wjazdów. 
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6.3.7. Konstrukcja poszerzeń 

- wykonanie koryta w poboczu z wywiezieniem materiału i utylizacją gr. 50 cm i na szerokości 

1,00 m, 

- w-wa odsączająca z pospółki gr. 10 cm, 

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 – w-wa dolna gr. 15 cm, 

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 – w-wa górna gr. 10 cm, 

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 6 cm, 

- siatka do wzmacniana nawierzchni bitumicznych, 

- w-wa wiąŜąca AC16W gr. 5 cm, 

- w-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm. 

 

6.3.8. Konstrukcja poboczy 

- odhumusowanie poboczy, 

- wykonanie umocnienia poboczy za pomocą mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 10 cm z 

zagęszczeniem szer. 0,50 m. 

 

6.3.9. Tereny zielone 

- usunięcie darniny wzdłuŜ krawęŜników na szer. 1,00 m gr. 10 cm z wywiezieniem, 

- humusowanie wzdłuŜ krawęŜników na szer. 1,00 m z obsianiem trawą gr. 10 cm. 

 

6.3.10. Profile podłuŜne 

- profil podłuŜny częściowo nowy i częściowo istniejący, 

- istniejące połączenia z wjazdami dostosować do nowego profilu jezdni, 

- istniejące wjazdy na posesje dostosować do nowego profilu jezdni. 

 

6.3.11. Przekroje poprzeczne 

a) jezdni 

daszkowe lub jednostronne o nachyleniu 2%, 

b) chodników 

jednostronne o nachyleniu w kierunku jezdni 1,5%. 
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6.3.12. Odwodnienie 

- odprowadzenie wody opadowej grawitacyjne wzdłuŜ krawęŜników do istniejących wpustów 

deszczowych, 

- na tereny zielone gdzie nie ma kanalizacji deszczowej. 

 

6.3.13. Zieleń 

- po wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznych oraz przełoŜeniu nawierzchni z kostki 

brukowej przewiduje się humusowanie wraz z obsianiem trawą istniejących terenów zielonych; 

a) wzdłuŜ krawęŜników na szerokość 1,00 m i gr. 10 cm, 

b) wzdłuŜ obrzeŜy; pomiędzy obrzeŜami a ogrodzeniem na szerokość zmienną śr. 20 cm i gr. 

10 cm, 

c) wzdłuŜ poboczy na szerokość 1,00 m i gr. 10 cm. 

 

6.3.14. Trasowanie 

- trasowanie ulic naleŜy wykonać w oparciu o podane współrzędne punktów 

charakterystycznych. 

 

7. Uwagi ogólne 

- warstwa wyrównująca AC11W gr. śr. 3 cm (75,00 kg/m2), 

- warstwa wiąŜąca AC16W gr. 5 cm, 

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm, 

- kategoria ruchu KR2, 

- wykończenie wszystkich studzienek, wpustów, skrzynek zaworowych, studni 

telekomunikacyjnych i opasek wokół drzew w chodnikach za pomocą jednego rzędu kostki 

granitowej, 

- na czas wykonywania robót uwzględnić zapewnienie dojazdu i dojść do posesji, 

- przedmiar robót oraz zaproponowana kolejność ich wykonywania jest elementem 

pomocniczym przy planowaniu i wycenie całego zakresu, 

- na etapie projektu wykonawczego zakłada się, Ŝe materiały z rozbiórki, które nie są 

przewidziane do przełoŜenia i do ponownej zabudowy zostaną wywiezione z terenu budowy i 

przekazane do utylizacji, 

 



Opracowanie dokumentacji zaasfaltowania ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka  
oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 - 17 - 

- Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć karty odpadów na materiały, które zostaną 

wywiezione z budowy i przekazane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Wykonawca opracuje i uzyska wymagane zgody; Projekt tymczasowej organizacji ruchu na 

czas wykonywania robót wraz z jego zastosowaniem, 

 - Wykonawca na etapie prowadzenia robót powinien uwzględnić odpowiednie badania  

i kontrole jakości robót, 

- Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie przedmiary w terenie, 

- max spadek poprzeczny na chodniku 3%, 

- max spadek podłuŜny na chodniku 6%, 

- max wysokość krawęŜnika na przejściach dla pieszych 2,00 cm, 

- max wysokość krawęŜnika na wjazdach 4,00 cm, 

- nawierzchnie chodników: 80% z kostki, z rozbiórki, 20% kostka nowa, 

- ul. Myśliwca w granicach opracowania: 100% wymiany krawęŜnika, 

- ul. Chopina: na odcinku od ul. Pokoju do ul. Dworcowej 20% krawęŜników do  

wymiany na nowe, pozostałe istniejące. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lubieszów, listopad 2011 r. 
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SPIS RYSUNKÓW 

 
 

Lp. Nr    Nazwa rysunku    Skala 
 

1. ZT 1    Zagospodarowanie terenu   1:500 

2. ZT 2    Zagospodarowanie terenu   1:500 

3. ZT 3    Zagospodarowanie terenu   1:500 

4. ZT 4    Zagospodarowanie terenu   1:500 

5. D 01   Przekrój konstrukcyjny 1 - 1   1:20 

6. D 02   Przekrój konstrukcyjny 2 - 2   1:20 

7. D 03   Przekrój konstrukcyjny 3 - 3   1:20 

8. D 04   Przekrój konstrukcyjny 4 - 4   1:20 

 

  


