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OPIS TECHNICZNY 
dot.:  „Budowa drogi gminnej nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana oraz rozbudowa drogi 

gminnej nr 152027G na odcinku Jelonko – Sierakowska Huta wraz z poprzecznymi 
podłączeniami, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidujących sieci 

uzbrojenia terenu”, powiat kartuski, gmina Sierakowice;  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 

Sierakowice, a Wanit Projektowanie Dróg Krzysztof Wiecki z siedzibą przy ul. 

Brzozowej 3 w Przodkowie 83-304. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

• Prawo budowlane. 

• Ustawa z dnia 1 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2. CEL OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), która 

pozwoli na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej nr 

154024G relacji Tuchlino – Szklana oraz rozbudowie drogi gminnej nr 152027G na 

odcinku Jelonko – Sierakowska Huta wraz z poprzecznymi podłączeniami, budową 

kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu (sieci: 

wodociągowa, elektroenergetyczna oraz teletechniczna). Łączna długość dróg które 

zostaną wybudowane lub rozbudowane wynosi ok. 7500m. Inwestycja ma za 

zadanie poprawę bezpieczeństwa oraz komfort ruchu drogowego na ww. drogach 

gminnych, zarówno pieszego jak i kołowego. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Szczegółowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania; 

• Dokumentacja geotechniczna; 

• Ustalenia z Inwestorem inwestycji. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Teren pod planowane inwestycje znajduje się powiecie kartuskim, w południowej 

części gminy Sierakowice, pomiędzy miejscowościami Tuchlino, Sierakowska Huta oraz 

Szklana. Są to tereny typowo rolnicze, z niewielkim udziałem przemysłu (m.in. tartak 

oraz zakład produkcji konstrukcji stalowych). W terenie przyległym znajdują się głównie 

pola uprawne, łąki i nieużytki, pojedyncze zabudowania jednorodzinne i gospodarskie. 

W miejscowości Jelonko znajduje się ponadto szkoła podstawowa oraz sklep.  
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W rejonie inwestycji występuje zieleń niska w postaci drzew i krzewów, a także 

wysoka w postaci pojedynczych drzew oraz małych sadów. Drzewa i krzewy znajdujące 

się przy krawędzi istniejącej drogi w większości przeznaczone są do wycinki. Na terenie 

przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie występuje zarówno uzbrojenie 

podziemne (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, 

telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna) jak i nadziemne (słupy 

elektroenergetyczne oraz oświetleniowe, słupki telekomunikacyjne). 

Istniejąca droga gminna nr 152024G rozpoczyna się włączeniem w drogę gminną  

nr 152026G, w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 214, biegnie na wschód, 

przez miejscowości Tuchlinek, Jelonko i Welk do miejscowości Szklana, gdzie włącza 

się w centrum miejscowości w drogę powiatową nr 1914G relacji Sierakowice – 

Borucino. Posiada ona nawierzchnię bitumiczną na odcinku pierwszych ok. 800m oraz 

na końcu, przed włączeniem w drogę powiatową, na odcinku ok. 260m. Na pozostałym 

odcinku ma ona nawierzchnię gruntową. Szerokość jezdni waha się od ok. 3,0m do ok. 

7,0m. Wzdłuż drogi nie ma poboczy, poza przepustami drogowymi nie występują także 

elementy odwodnienia. Rzędne w stanie istniejącym wahają się od ok. 177,0m n.p.m. 

do ok. 256,0m n.p.m. 

Istniejąca droga gminna nr 152027G rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą 

gminną nr 152024G w miejscowości Jelonko i biegnie na północ, do miejscowości 

Sierakowska Huta. Posiada ona nawierzchnię bitumiczną na całym odcinku, która jest w 

złym stanie, posiada liczne ubytki i spękania. Szerokość jezdni wynosi ok. 5,5m. Wzdłuż 

drogi znajduje się źle utrzymane pobocze, które nie spełnia swojej funkcji. Rzędne w 

stanie istniejącym wahają się od ok. 203,0m n.p.m. do ok. 253,0m n.p.m. Spadek 

podłużny wynosi od ok. 0,5% do ok. 10,5%, poprzeczny zaś od 2% do 5%. 

Drogi poprzeczne (odc. 3-3, 4-4, 6-6 i 7-7) w stanie istniejącym posiadają 

nawierzchnię gruntową o szerokości od ok. 3,0m do ok. 6,0m. 

Warunki gruntowo - wodne: 

Droga gminna nr 152024G: 

W celu określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża wykonano 17 otworów 

penetracyjnych do głębokości od 2,0 do 5,,0m p.p.t., 5 sondowania sondą udarową typu 

DPL, a także przeprowadzono prace kameralne.  

Pod względem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment wysoczyzny 

morenowej w obrębie Pojezierza Kaszubskiego z lokalnymi zagłębieniami wypełnionymi 

gruntami zastoiskowymi. Rzędne w obrębie dokumentowanego terenu wynoszą od 

202,70m do 264,70m n.p.m. W podłożu drogowym od nawierzchni zalega warstwa 

nasypów budowlanych, niekontrolowanych lub gleby o miąższości 0,2 – 1,5m. Nasypy 

budowlane złożone są z piasków drobnych i średnich z domieszką żwiru, kamieni, żużla 

i gruzu betonowego. Nasypy niekontrolowane złożone są z piasków gliniastych i 

piasków drobnych próchnicznych. 

W otworach nr 2, 10, 13, 16 i 17 występują grunty organiczne złożone z torfów, 

namułów oraz piasków gliniastych i glin próchnicznych. 
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 Poniżej zalegają plejstoceńskie utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. 

Osady glacjalne wykształcone są w postaci piasków gliniastych, glin i glin piaszczystych 

również z domieszką kamieni i żwirów, natomiast osady fluwioglacjalne reprezentowane 

są przez piaski pylaste, drobne i średnie. 

Wodę gruntową o swobodnym lub lekko napiętym zwierciadle stwierdzono  w 

otworach 2, 4, i 11 na głębokości 1,4 – 2,6m. Ponadto w otworach 1, 4, 13 i 15 

nawiercono sączenia wód gruntowych o dużej intensywności na głębokościach 0,9 – 

2,2m p.p.t. 

Droga gminna nr 152027G: 

W celu określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża wykonano 7 otworów 

penetracyjnych do głębokości od 3,0 do 5,,0m p.p.t., 4 odkrywki nawierzchni drogowej 

oraz 4 sondowania sondą udarową typu DPL, a także przeprowadzono prace 

kameralne.  

Pod względem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment wysoczyzny 

morenowej w obrębie Pojezierza Kaszubskiego z lokalnymi zagłębieniami wypełnionymi 

gruntami zastoiskowymi. Rzędne w obrębie dokumentowanego terenu wynoszą od ok. 

205,0m do ok. 250,00m n.p.m. W podłożu drogowym w otworach 2, 4, i 6 od 

powierzchni zalega warstwa gleby lub nasypów niekontrolowanych o miąższości 1,0m. 

Nasypy niekontrolowane złożone są generalnie z piasków gliniastych z domieszką 

próchnicy. 

W podłożu drogowym w otworach nr 1, 3, 5 i 7 od powierzchni zalega warstwa 

asfaltu i grubości od 8 do 14cm. Pod warstwą asfaltu w otworach nr 1, 3 i 5 występuje 

podbudowa w postaci nasypów budowlanych złożonych generalnie z kamieni, żwirów i 

piasków średnich. Miąższość nasypów budowlanych wynosi 28 do 42cm.  

W otworach nr 3 i 5 poniżej nasypów budowlanych zalegają nasypy złożone z 

gruntów spoistych (glin piaszczystych i piasków gliniastych) do głębokości odpowiednio 

2,8m i 1,1m. 

Poniżej nasypów w otworach 4, 5 i 6 zalegają zastoiskowe piaski gliniaste, z 

przewarstwieniami ok. 10cm warstwą torfu w otworze nr 4. Głębiej występują 

plejstoceńskie utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne 

wykształcone są w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych, również z 

domieszką kamieni i żwirów, natomiast osady fluwioglacjalne reprezentowane są przez 

piaski drobne i średnie. 

Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle stwierdzono w otworze nr 5 na głębokości 

1,9m. Ponadto w otworach 2, 4, 5 i 6 nawiercono sączenia wód gruntowych na 

głębokościach 1,0 – 2,2m p.p.t. 

Dokładne stwierdzenia i wnioski z badań podłoża gruntowego zawarto w opiniach 

geotechnicznychj dla projektowanej inwestycji, która stanowi integralną część całości 

dokumentacji technicznej. 
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5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 

5.1.   Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje budowę drogi gminnej nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana oraz 

przebudowę drogi gminnej nr 152027G na odcinku Jelonko – Sierakowska Huta wraz z 

poprzecznymi podłączeniami, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową 

kolidujących sieci uzbrojenia terenu, o łącznej długości ok. 7500m. Inwestycja będzie 

realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

Zakres opracowania przewiduje: 

Droga gminna nr 152024G – odcinek 1-1, długość – 5742,58m 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni (m.in. bitumicznej, brukowej, z kostki 

betonowej) wraz z podbudową oraz z obramowaniem (krawężniki, obrzeża 

betonowe); 

• Rozbiórka istniejących przepustów betonowych lub z PVC; 

• Rozbiórka istniejących ogrodzeń wraz z ponownym ustawieniem (z siatki 

na słupkach stalowych, na fundamencie betonowym, drewnianych na 

słupkach drewnianych); 

• Rozbiórka żelbetowych schodów terenowych oraz bariery stalowej;  

• Wycinka kolidujących drzew i krzewów; 

• Zdjęcie humusu o miąższości ok. 0,5m na poszerzeniach istniejącej drogi 

gruntowej; 

• Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie; 

• Wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane konstrukcje; 

• Wykonanie warstw odsączających z mieszanki niezwiązanej z kruszywem; 

• Wykonanie warstw mrozoochronnych z gruntu stabilizowanego cementem 

C1,5/2 wg PN-EN 14227-10; 

• Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem; 

• Wykonanie warstw podbudowy z betonu C16/20; 

• Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, krawężników betonowych 

najazdowych 15x22cm, oporników betonowych 12x25cm oraz obrzeży 

betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem; 

• Wykonanie przepustów z rur HDPE ᴓ400 pod zjazdami oraz ᴓ600 pod 

koroną drogi wraz z wybrukowaniem ich wylotów oraz ścian czołowych 

brukowcem nieobrobionym 13/16cm; 

• Udrożnienie i oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi; 

• Ułożenie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej 

wibroprasowanej typu TT gr. 8cm koloru grafitowego na podsypce cem. – 

piask. 1:4 gr. 3cm; 
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• Ułożenie nawierzchni opaski bezpieczeństwa lub chodnika z kostki 

betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru szarego na podsypce cem. – 

piask. 1:4 gr. 5cm; 

• Ułożenie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej 

wibroprasowanej gr. 8cm koloru czerwonego na podsypce cem. – piask. 

1:4 gr. 3cm; 

• Wykonanie warstw wiążących z betonu asfaltowego; 

• Wykonie warstw ścieralnych z mastyksu grysowego SMA; 

• Wykonanie warstw ścieralnych z betonu asfaltowego; 

• Ułożenie siatki przeciwspękaniowej na połączeniu stara – nowa 

nawierzchnia; 

• Wykonanie zabruków pachwinowych oraz wybrukowania wysp centralnych 

z kostki kamiennej 12x12cm; 

• Wykonanie poboczy utwardzonych KŁSM o szerokości 0,75m oraz 0,5m; 

• Wykonanie wybrukowania wokół wpustów deszczowych, wylotów 

przykanalików, ścieków betonowych i przepustów istniejących brukowcem 

nieobrobionym 13x16cm na ławie betonowej; 

• Wykonanie schodów terenowych; 

• Ustawienie barier drogowych typu N2W2, barier typu „gdańskiego” oraz 

barier szczeblinkowych;  

• Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi typu Meba; 

• Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o 

wymiarach 30x40cm, 50x60cm lub 50x50cm, a także ścieków 

skarpowych; 

• Wykonanie rowów chłonno – odparowujących oraz wykonanie na nich 

kaskad z palisad betonowych; 

• Ułożenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw; 

• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu; 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej – opracowanie branżowe; 

• Usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu – elektroenergetyczną, 

oświetleniową, teletechniczną oraz wodociągową – opracowania 

branżowe;  

• Rozbiórka wraz z ponownym ustawieniem przydrożnego krzyża 

drewnianego wraz z ogrodzeniem.  

Droga gminna nr 152024G – odcinek 2-2, długość – 306,31m; 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni (m.in. bitumicznej, z kostki betonowej, 

z płyt betonowych) wraz z podbudową oraz z obramowaniem (krawężniki, 

oporniki, obrzeża betonowe); 

• Rozbiórka istniejących ścieków betonowych; 

• Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość min. 3cm; 
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• Zdjęcie humusu o miąższości ok. 0,5m (nowy przebieg drogi); 

• Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie; 

• Wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane konstrukcje; 

• Wykonanie warstw odsączających z mieszanki niezwiązanej z kruszywem; 

• Wykonanie warstw mrozoochronnych z gruntu stabilizowanego cementem 

C1,5/2 wg PN-EN 14227-10; 

• Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem; 

• Wykonanie warstw podbudowy z betonu C16/20; 

• Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, krawężników betonowych 

najazdowych 15x22cm, oporników betonowych 12x25cm oraz obrzeży 

betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem; 

• Ułożenie nawierzchni opaski bezpieczeństwa lub chodnika z kostki 

betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru szarego na podsypce cem. – 

piask. 1:4 gr. 5cm; 

• Ułożenie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej 

wibroprasowanej gr. 8cm koloru czerwonego na podsypce cem. – piask. 

1:4 gr. 3cm; 

• Wykonanie warstw wiążących z betonu asfaltowego; 

• Wykonie warstw ścieralnych z mastyksu grysowego SMA; 

• Ułożenie siatki przeciwspękaniowej na połączeniu stara – nowa 

nawierzchnia; 

• Wykonanie zabruków pachwinowych z kostki kamiennej 12x12cm; 

• Ułożenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw; 

• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

• Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej – opracowanie branżowe; 

• Usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu – teletechniczną oraz 

wodociągową – opracowania branżowe; 

Odcinek 3-3, długość – 114,12m; Odcinek 4-4, długość 89,75; 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni (m.in. z płyt betonowych, z kostki 

betonowej) wraz z podbudową oraz z obramowaniem (krawężniki, obrzeża 

betonowe); 

• Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie; 

• Wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane konstrukcje; 

• Wykonanie warstw odsączających z mieszanki niezwiązanej z kruszywem; 

• Wykonanie warstw mrozoochronnych z gruntu stabilizowanego cementem 

C1,5/2 wg PN-EN 14227-10; 

• Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem; 
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• Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, krawężników betonowych 

najazdowych 15x22cm, oporników betonowych 12x25cm oraz obrzeży 

betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem; 

• Ułożenie nawierzchni opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej 

wibroprasowanej gr. 6cm koloru szarego na podsypce cem. – piask. 1:4 

gr. 5cm; 

• Ułożenie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej 

wibroprasowanej gr. 8cm koloru czerwonego na podsypce cem. – piask. 

1:4 gr. 3cm; 

• Wykonanie warstw wiążących z betonu asfaltowego; 

• Wykonie warstw ścieralnych z mastyksu grysowego SMA; 

• Ułożenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw; 

• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej – opracowanie branżowe; 

• Usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu – teletechniczną oraz 

wodociągową, a także zabezpieczenie istniejącej sieci 

elektroenergetycznej – opracowania branżowe;  

Droga gminna nr 152027G – odcinek 5-5, długość – 787,04m 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni (m.in. bitumicznej, z kostki betonowej, 

z płyt betonowych) wraz z podbudową oraz z obramowaniem (krawężniki, 

obrzeża betonowe); 

• Rozbiórka istniejących przepustów betonowych lub z PVC; 

• Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość min. 3cm; 

• Wycinka kolidujących drzew i krzewów; 

• Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie; 

• Wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane konstrukcje; 

• Wykonanie warstw odsączających z mieszanki niezwiązanej z kruszywem; 

• Wykonanie warstw mrozoochronnych z gruntu stabilizowanego cementem 

C1,5/2 wg PN-EN 14227-10; 

• Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem; 

• Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, krawężników betonowych 

najazdowych 15x22cm, oporników betonowych 12x25cm oraz obrzeży 

betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem; 

• Wykonanie przepustów z rur HDPE ᴓ400 pod zjazdami wraz z 

wybrukowaniem ich wylotów oraz ścian czołowych brukowcem 

nieobrobionym 13/16cm; 

• Udrożnienie i oczyszczenie istniejących przepustów; 

• Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 

6cm koloru szarego na podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 5cm; 
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• Ułożenie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej 

wibroprasowanej gr. 8cm koloru czerwonego na podsypce cem. – piask. 

1:4 gr. 3cm; 

• Wykonanie warstw wiążących z betonu asfaltowego; 

• Wykonie warstw ścieralnych z mastyksu grysowego SMA; 

• Wykonanie warstw ścieralnych z betonu asfaltowego; 

• Ułożenie siatki przeciwspękaniowej na połączeniu stara – nowa 

nawierzchnia; 

• Wykonanie poboczy utwardzonych KŁSM o szerokości 0,75m oraz 0,5m; 

• Wykonanie wybrukowania wokół wpustów deszczowych, wylotów 

przykanalików, ścieków betonowych i przepustów istniejących brukowcem 

nieobrobionym 13x16cm na ławie betonowej; 

• Ustawienie barier drogowych typu N2W2 oraz barier szczeblinkowych;  

• Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o 

wymiarach 30x40cm, 50x60cm lub 50x50cm, a także ścieków 

skarpowych; 

• Wykonanie rowów chłonno – odparowujących oraz wykonanie na nich 

kaskad z palisad betonowych; 

• Ułożenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw; 

• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu; 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej – opracowanie branżowe; 

• Usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu – elektroenergetyczną, 

oświetleniową, teletechniczną oraz wodociągową – opracowania 

branżowe;  

Odcinek 6-6, długość – 208,76m; odcinek 7-7, długość 244,84, 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni (m.in. bitumicznej, z kostki betonowej) 

wraz z podbudową oraz z obramowaniem (krawężniki, obrzeża betonowe); 

• Rozbiórka istniejących przepustów betonowych lub z PVC; 

• Rozbiórka istniejących ogrodzeń wraz z ponownym ustawieniem (z siatki 

na słupkach stalowych, na fundamencie betonowym, drewnianych na 

słupkach drewnianych); 

• Wycinka kolidujących drzew i krzewów; 

• Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie; 

• Wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane konstrukcje; 

• Wykonanie warstw odsączających z mieszanki niezwiązanej z kruszywem; 

• Wykonanie warstw mrozoochronnych z gruntu stabilizowanego cementem 

C1,5/2 wg PN-EN 14227-10; 

• Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem; 
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• Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, krawężników betonowych 

najazdowych 15x22cm, oporników betonowych 12x25cm oraz obrzeży 

betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem; 

• Wykonanie przepustów z rur HDPE ᴓ400 pod zjazdami oraz ᴓ600 pod 

koroną drogi wraz z wybrukowaniem ich wylotów oraz ścian czołowych 

brukowcem nieobrobionym 13/16cm; 

• Udrożnienie i oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi; 

• Ułożenie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej 

wibroprasowanej gr. 8cm koloru czerwonego na podsypce cem. – piask. 

1:4 gr. 3cm; 

• Wykonanie warstw wiążących z betonu asfaltowego; 

• Wykonie warstw ścieralnych z mastyksu grysowego SMA; 

• Wykonanie warstw ścieralnych z betonu asfaltowego; 

• Wykonanie poboczy utwardzonych KŁSM o szerokości 0,75m oraz 0,5m; 

• Wykonanie wybrukowania wokół wpustów deszczowych, wylotów 

przykanalików, ścieków betonowych i przepustów istniejących brukowcem 

nieobrobionym 13x16cm na ławie betonowej; 

• Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o 

wymiarach 30x40cm, 50x60cm lub 50x50cm, a także ścieków 

skarpowych; 

• Wykonanie rowów chłonno – odparowujących; 

• Ułożenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw; 

• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu; 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej – opracowanie branżowe; 

• Usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu – teletechniczną oraz 

wodociągową – opracowania branżowe;  

5.2.  Założenia techniczne. 

Odcinek 1-1: 

- klasa ulicy: droga lokalna L; 

- prędkość projektowa Vp=50km/h; 

- przekrój drogowy 1/2: jezdnia o szerokości 2x2,65m lub przekrój uliczny 1/2: 

jezdnia o szerokości 2x2,75m;  

- nawierzchnia jezdni z mastyksu grysowego SMA11; 

- wzdłuż jezdni pobocze utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie o szer. 0,75m 

- w terenie zabudowanym jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm 

na ławie betonowej C12/15 z oporem; 

- wzdłuż wybranych odcinków po prawej stronie opaska bezpieczeństwa z kostki 

betonowej wibroprasowanej koloru szarego o szer. 1,5m ograniczona obrzeżem 

betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem; 
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Odcinek 2-2: 

- klasa ulicy: droga lokalna L; 

- prędkość projektowa Vp=40km/h; 

- przekrój uliczny 1/1 (ulica jednokierunkowa): jezdnia o szerokości 4,5m;  

- nawierzchnia jezdni z mastyksu grysowego SMA11; 

- jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem; 

Odcinek 3-3 i 4-4: 

- klasa ulicy: droga dojazdowa D; 

- prędkość projektowa Vp=30km/h; 

- przekrój uliczny 1/2: jezdnia o szerokości 2x2,5m;  

- nawierzchnia jezdni z mastyksu grysowego SMA11; 

- jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem; 

- obustronna opaska bezpieczeństwa z kostki betonowej wibroprasowanej koloru 

szarego o szer. 1,25m ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie 

betonowej z oporem; 

Odcinek 5-5: 

- klasa ulicy: droga lokalna L; 

- prędkość projektowa Vp=50km/h; 

- przekrój drogowo - uliczny 1/2: jezdnia o szerokości 2x2,75m;  

- nawierzchnia jezdni z mastyksu grysowego SMA11; 

- wzdłuż lewej krawędzi jezdni pobocze utwardzone kruszywem łamanym 

stabilizowanym mechanicznie o szer. 0,75m 

- prawa krawędź jezdni ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem; 

- wzdłuż prawej krawędzi jezdni chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej koloru 

szarego o szer. 2,0m ograniczony obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie 

betonowej z oporem; 

Odcinek 6-6 i 7-7: 

- klasa ulicy: droga dojazdowa D; 

- prędkość projektowa Vp=40km/h; 

- przekrój drogowy lub drogowo – uliczny 1/2: jezdnia o szerokości 2x2,25m;  

- nawierzchnia jezdni z mastyksu grysowego SMA11; 

- wzdłuż jezdni jednostronne lub obustronne pobocze utwardzone kruszywem 

łamanym stabilizowanym mechanicznie o szer. 0,55m 

- jezdnia jednostronnie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem lub ściekiem betonowym na ławie betonowej z 

oporem; 
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Zatoka autobusowa w miejscowości Jelonko: 

- szerokość – 2,5m; 

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej typu TT gr. 8cm koloru 

grafitowego na podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 3cm; 

- długość krawędzi zatrzymania – 15,0m; 

- peron o szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego oraz 

przy krawędzi zatoki z płytek betonowych z guzkami koloru żółtego; 

Zjazdy z kostki betonowej 

- szerokość  - od 3,5 do 8,0m; 
- wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukami o promieniu R = 3,0 do 5,0m lub 

wykończone skosem 1:1; 
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8cm na 

podsypce cem. – piask. gr. 3cm; 

Zjazdy z betonu asfaltowego 

- Szerokość - od 4,0 do 13,0m; 

- wyokrąglenia krawędzi zjazdu i jezdni promieniami R = 3,0 do 5,0m; 

- Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA11; 

Wyspa centralna 

- Szerokość – 1,65m; 

- Skos naprowadzający 1:5; 

- Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 12x12cm na podsypce cem. – piask. 

1:4 gr. 5cm ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej 

z oporem obniżonym na 6cm względem jezdni; 

Schody terenowe 

- Szerokość – 2,0m; 

- 3 stopnie o wysokości 0,17m i szerokości 0,3m; 

- Nawierzchnia stopnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm na podsypce 

cem. – piask. gr. 3cm. 

5.3. Projektowany układ sytuacyjny. 

Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu o przepisy prawa 

budowlanego, zalecenia inwestora oraz istniejący stan sytuacyjny na analizowanym 

terenie. Geometria wszystkich elementów układu drogowego stworzona została w 

nawiązaniu do istniejącego układu przestrzennego. Przebieg projektowanych odcinków 

dróg w większości został wyznaczony wzdłuż trasy istniejących dróg gminnych, za 

wyjątkiem fragmentu odcinka 1-1, który zyskał nowy przebieg i włączać się będzie w 

drogę powiatową nr 1914G ok. 230m na północ od istniejącego włączenia. Po jego 

starej trasie pobiegnie jednokierunkowy odcinek 2-2, z kierunkiem od drogi powiatowej 

do włączenia w odcinek 1-1. Wzdłuż wybranych fragmentów projektowanych dróg 

zaplanowano wykonanie chodników lub opasek bezpieczeństwa, na pozostałych 
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odcinkach wzdłuż krawędzi znajdą się pobocza utwardzone kruszywem łamanym 

stabilizowanym mechanicznie, a za nimi rowy chłonno – odparowujące lub skarpy. 

W projektowanym układzie przy krawędzi odcinka 1-1 zaprojektowano 1 zatokę 

autobusową o szerokości 2,5m (długość krawędzi zatrzymania wynosi 15,0m) wraz z 

peronem o szerokości 1,5m. Wartość skosu wyjazdowego to 1:4. Krawędzie skosów i 

drogi wojewódzkiej wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=30,0m. 

Dodatkowo, na wjazdach do miejscowości Jelonko (odcinek 1-1,od strony Tuchlina 

oraz od strony Szklanej), zaplanowano wykonie wysp centralnych o szerokości 1,65m i 

długości 8,0m.  

Wzdłuż wybranych odcinków ciągu pieszych należy ustawić barierki stalowe z 

pochwytem rurowym typu „gdańskiego” lub barierki szczeblinkowe kolory żółtego, 

natomiast wzdłuż odcinków dróg gminnych należy zamontować bariery energochłonne 

N2W2.  

Promienie łuków w osi projektowanych tras wynikają z: 

1. Optymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni drogi   

2. Założenia maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego. 

3. Zminimalizowania koniecznych podziałów i wykupów gruntów prywatnych na  

potrzeby nowego pasa drogowego. 

4. Włączeń w stan istniejący. 

Wielkości zastosowanych promieni łuków poziomych trasy głównej wahają się w 

granicach od R=40 do 800m. Na łukach trasy przewidziano poszerzenia zgodne z 

obowiązującymi przepisami. Na projektowanych odcinkach  przewidziano skrzyżowania, 

zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne, które dostosowane są zarówno do stanu 

projektowanego jaki i do stanu istniejącego w terenie. 

Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania 

terenu. 

5.4. Rozwiązanie wysokościowe. 

Głównym założeniem rozwiązania wysokościowego jest dostosowanie się z 

projektowanymi elementami do istniejącego układu drogowego oraz zoptymalizowanie 

kosztów budowy, a także umożliwienie sprawnego odwodnienia projektowanych 

nawierzchni. W projektowanym układzie zaprojektowano następujące pochylenia 

podłużne: 

- odcinek 1-1 – od 0,3% do 8,3%; 

- odcinek 2-2 – od 0,5% do 7,3%; 

- odcinek 3-3 – od 1,1% do 5,9%; 

- odcinek 4-4 – od 2,2% do 7,6%; 

- odcinek 5-5 – od 0,5% do 10,3%; 

- odcinek 6-6 – od 0,4% do 3,7%;  

- odcinek 7-7 – od 0,5% do 9,4%; 
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Załomy niwelety przekraczające 1% wyokrąglono łukami pionowymi o 

promieniach: od R=250m do R=5000m. 

Na projektowanych jezdniach zastosowano przekrój daszkowy o wartości 2% lub 

przekrój jednostronny o wartościach od 2% do 5% (wybrane odcinki oraz łuki poziome). 

Szczegółowe rozwiązanie pokazano na rysunkach przekrojów normalnych i 

konstrukcyjnych. 

5.5. Odwodnienie.  

Odwodnienie projektowanego układu drogowego odbywać się będzie do rowów 

chłonno - odparowujących, do projektowanej kanalizacji deszczowej lub w teren 

przyległy.  

Planowana inwestycja zakłada: 

- wykonanie trapezowych rowów chłonno – odparowujących (min. głębokość 

0,5m, szerokość dna 0,4m i nachylenie skarp 1:1,5) wraz z ustawieniem w nich kaskad 

z prefabrykowanych palisad betonowych; 

-  ustawienie prefabrykowanych ścieków betonowych na ławie z oporem (ściek 

trójkątny 50x50cm wg KPED 01.03, ściek korytkowy 30x40cm i 50x60cm wg KPED 

01.05 oraz ściek skarpowy wg KPED 01.25); 

- budowę lub rozbudowę odcinków kanalizacji deszczowej – wg opracowania 

branżowego; 

- wykonanie przepustów z rur HDPE ᴓ400 pod zjazdami lub ᴓ600 pod koroną 

drogi wraz z wybrukowaniem ich wylotów i ścian czołowych brukowcem nieobrobionym 

13x16cm na ławie betonowej C12/15; 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących przepustów; 

 Usytuowanie elementów odwodnienia pokazano na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu natomiast szczegóły dotyczące projektowanej kanalizacji 

deszczowej znajdują się w projekcie branży sanitarnej. 

5.6. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie należy wykonać zgodnie z 

PN-S-02205 „Roboty ziemne”, a polegać one będą na rozbiórce istniejących 

nawierzchni, zdjęciu warstwy humusu o miąższości 0,5m (na wybranych odcinkach), 

wykonaniu koryta, wykopów oraz nasypów pod projektowane konstrukcje wraz z 

dogęszczeniem podłoża. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć pozostałe 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Założono, że wszystkie nasypy  zostaną zbudowane z piasku średniego, którego 

kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, spójność c=0 kPa oraz 

gęstość objętościowa γ = 18 kN/m3.  

Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym 
wypadku nie dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być 
nasyp. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na własny koszt osuszy 
podłoże przed rozpoczęciem dalszych robót.  
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Ze względu na występowanie sieci podziemnych w sąsiedztwie wykonywanych robót 

wykonawca musi dostosować technologię prac do następujących obostrzeń: 

1) Zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejących sieci 

podziemnych oraz ustalenia zawarte w uzgodnieniach z gestorami sieci. 

2) Powiadomić gestorów sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich 

rozpoczęciem. 

3) W pobliżu istniejących sieci roboty wykonywać ręcznie. 

4) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy powiadomić 

odpowiedniego gestora. 

Przekrój geologiczny przez grunty nienośne. 
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Zgodnie z powyższym przekrojem geologicznym na odcinku 1-1 w km 5+550 do 
5+610 (przekroje poprzeczne nr 186; 187 i 188) należy wykonać wymianę gruntów 
słabonośnych o miąższości od około 1,5m do 2,5m poniżej poziomu terenu 
istniejącego. Materiał do zasypania został ujęty w pozycji wykonania nasypów z 
gruntu piaszczystego. Wskaźnik zagęszczenia wymienionego gruntu powinien 
wynosić min. Is=0,98 na głębokości poniżej 1m od spodu konstrukcji natomiast 
0,5m od spodu konstrukcji min. Is=1. 

5.7. Konstrukcje nawierzchni. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 marca 

2015r Poz. 329 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie konstrukcje nawierzchni  

zaprojektowano indywidualnie. 

 

5.7.1. Ruch projektowy. 

Kategorię ruchu wyznaczono na podstawie liczby osi obliczeniowych na pas 

obliczeniowy w całym okresie obliczeniowym, który w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi 

ustalono na okres 20lat. 

Do obliczeń przyjęto pomiary ruchu na drodze gminnej wykonane przez Wanit 

Projektowanie Dróg i przyjęto wskaźnik wzrostu ruchu 3%.  Na podstawie całkowitej 

liczby pojazdów ciężkich w 2036r. przyjęto kategorię ruchu zgodnie Katalogiem 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Obliczenia wykonano 

poniżej: 

 

Sumaryczna liczba pojazdów ciężkich w roku 2036: 

Nc2036(s. ciężarowe)= 132760 

Nc+p2036(s. ciężarowe+przyczepy)= 48276 

A2036(autobusy)= 2190 

N100 = 0,5⋅1,25⋅1⋅(132760⋅0,45+48276⋅1,6+2190⋅1,05)=  
        = 0,08705 mln osi 100kN/pas obliczeniowy 

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

przyjęto kategorię ruchu KR1. 

 

5.7.2. Założenia projektowe. 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia projektowe: 

• Ruch KR 1 - zgodny z obliczeniami pkt. 5.7.1. 

• Okres obliczeniowy 20 lat 
• Oś obliczeniowa 100 kN 
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Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 
 

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 152024G (ODCINEK 1-1) NA 
ISTNIEJĄCEJ DRODZE GRUNTOWEJ 
1. Mastyks grysowy SMA8 gr. 3cm w-wa ścieralna 

2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm w-wa wiążąca 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C50/30 o uziarnieniu 0/63 
gr. 25cm 

podb. zasadnicza 

 

4. Istniejąca nawierzchnia gruntowa   

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 152024G (ODCINEK 1-1) NA 
POSZERZENIACH ISTNIEJĄCEJ DROGI GRUNTOWEJ ORAZ W MIEJSCACH JEJ 
CAŁKOWITEJ ROZBIÓRKI (KONSTRUKCJA PO OBU STRONACH JEZDNI O 
SZEROKOŚCI MIN. 1m) 
1. Mastyks grysowy SMA8 gr. 3cm w-wa ścieralna 

2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm w-wa wiążąca 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C50/30 o uziarnieniu 0/63 
gr. 25cm 

podb. zasadnicza 

 

4. Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN 

14227-10 

gr. 20cm w-wa mrozoochronna 

5. Dogęszczone podłoże gruntowe/nasyp piaszczysty   

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 152024G (ODCINEK 2-2)  
1. Mastyks grysowy SMA8 gr. 4cm w-wa ścieralna 

2. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na 

głębokość 3cm 

  

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 152027G (ODCINEK 5-5) NA 
ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ   
1. Mastyks grysowy SMA8 gr. 3cm w-wa ścieralna 

2. Beton asfaltowy AC11W gr. min.4cm w-wa wyrównawcza 

 W-wa wyrównania zgodnie z przekrojami skażonymi - średnia grubość dla całości 
zakresu 6,8cm (tabela robót nawierzchniowych) 

3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na 

głębokość 3cm 

  

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 152027G (ODCINEK 5-5) NA 
POSZERZENIACH ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ORAZ W 
MIEJSCACH JEJ ROZBIÓRKI   
1. Mastyks grysowy SMA8 gr. 3cm w-wa ścieralna 

2. Beton asfaltowy AC11W gr. 4cm w-wa wiążąca 

 W-wa wyrównania zgodnie z przekrojami skażonymi - średnia grubość dla całości 
zakresu 6,8cm (tabela robót nawierzchniowych) 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C50/30 o uziarnieniu 0/63 
gr. 20cm 

podb. zasadnicza 

 

4. Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN gr. 20cm w-wa mrozoochronna 
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14227-10 

5. Dogęszczone podłoże gruntowe   

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH (ODCINEK 3-3, 4-4, 6-6 I 7-7) 
ORAZ WŁĄCZENIA DRÓG POPRZECZNYCH  
1. Mastyks grysowy SMA8 gr. 3cm w-wa ścieralna 

2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm w-wa wiążąca 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C50/30 o uziarnieniu 0/63 
gr. 15cm 

podb. zasadnicza 

 

4. Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN 

14227-10 

gr. 15cm w-wa mrozoochronna 

5. Dogęszczone podłoże gruntowe   

7.  KONSTRUKCJA CHODNIKA/OPASKI BEZPIECZEŃSTWA 
1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 6cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 5cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/63 
gr. 10cm 

podb. zasadnicza 

 

8.  KONSTRUKCJA CHODNIKA – PŁYTKI Z GUZKAMI 
1. Płytki betonowe z guzkami 35x35 koloru żółtego gr. 5cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 6cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/63 
gr. 10cm 

podb. zasadnicza 

 

9. KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ 

1. 
Kostka betonowa wibroprasowana 

typu TT koloru grafitowego 
gr. 8cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/63 
gr. 25cm podb. zasadnicza 

4. 
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CNR o uziarnieniu od 0/8 do 0/63 
gr. min. 15cm w-wa odsączająca 

10. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 

1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego gr. 8cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/63 
gr. 15cm podb. zasadnicza 

4. 
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CNR o uziarnieniu od 0/8 do 0/63 
gr. 15cm w-wa odsączająca 

11. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z BETONU ASFALTOWEGO 

1. Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm w-wa ścieralna 

2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm w-wa wiążąca 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/63 
gr. 15cm podbudowa 
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UWAGA 1: 
Szczegóły dotyczące konstrukcji elementów projektowanych pokazano na 

rysunku przekrojów konstrukcyjnych (rys. D6.1-6.5). 

 
UWAGA 2: 

Wszystkie grubości warstw konstrukcyjnych podano po zagęszczeniu. 

 
UWAGA 3: 

Szczelinę pomiędzy jezdnią istniejącą a projektowanymi krawężnikami należy 

wypełnić asfaltową masą zalewową. 

 
 
UWAGA 4: 

Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące 
podłoża gruntowego należy niezwłocznie poinformować o tym inspektora 
 nadzoru. Jeżeli grunt wykazuje właściwości pozwalające wnioskować, że 
nie spełnia wymogu nośności zaleca się, przed przystąpieniem do wykonywania 
koryta przeprowadzenie badań nośności podłoża za pomocą płyty VSS. Jeżeli w 
trakcie budowy okaże się, że grunt pod konstrukcją zaprojektowaną na grupę  

4. 
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CNR o uziarnieniu od 0/8 do 0/63 
gr. 15cm w-wa odsączająca 

1. ZABRUKOWANIE WYSP CENTRALNYCH ORAZ ZABRUKÓW PACHWINOWYCH 

1. Kostka kamienna rzędowa 12cmx12cm gr. 12cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm  

3. Beton C16/20 gr. 20cm podb. zasadnicza 

4. 
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CNR o uziarnieniu od 0/8 do 0/63 
gr. 15cm w-wa odsączająca 

13. KONSTRUKCJA WYBRUKOWANIA WOKÓŁ WPUSTÓW DESZCZOWYCH 

1. Kostka kamienna granitowa rzędowa gr. 12cm w-wa ścieralna 

2. Beton C12/15 gr. 10cm podb. zasadnicza 

3. 
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CNR o uziarnieniu od 0/8 do 0/63 
gr. 15cm w-wa odsączająca 

14.  KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO KRUSZYWEM ŁAMANYM 

1. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm  

2. Nasyp piaszczysty gr. min. 15cm  

15. KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARP PŁYTAMI TYPU MEBA 

1. 
Prefabrykowana betonowa płyta ażurowa typu MEBA   

(płyty obhumusowane i obsiane mieszanka traw)           
gr.10cm  

2. Podsypka żwirowa                  gr. 10m  
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nośności podłoża G1 nie spełnia tego wymogu, należy przeprowadzić analizę i 
wykonać odpowiednie wzmocnienie na wątpliwym odcinku. Podłoże pod 
 konstrukcję nawierzchni powinno spełniać następujące cechy: wskaźnik 
zagęszczenia 1,0 i wtórny moduł odkształcenia 100MPa. 
 
 

  Sporządził: 
   

mgr inż. Krzysztof Wiecki         
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