
 

Opis  techniczny  
do  projektu przebudowy chodnika    

 

     1. PODSTAWA  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
- zlecenie  Zamawiającego  
- Rozporządzenie  MT i GM  z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/  
- mapa  zasadnicza  w  skali  1:500.  
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Warszawa 1979, 1982 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni. 
 
W ramach przedmiotowego opracowania ujęto: 
 

− przebudowę nawierzchni chodnika 
− przebudowę nawierzchni wjazdów 
− wymianę bitumicznej nawierzchni jezdni 
− wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego 

 
2. STAN  ISTNIEJĄCY 
  
        W stanie istniejącym ulica posiada jezdnię jednoprzestrzenną o nawierzchni z mieszanki 
mineralno bitumicznej szer. ok. 7.0 m. Chodniki wykończone nawierzchnią bitumiczną 
oddzielone są od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami drzew. Odwodnienie zrealizowane jest 
prawostronnie poprzez istniejącą kanalizację deszczową a lewostronnie na pobocza. 
 
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
3.1. PODSTAWOWE  PARAMETRY  TECHNICZNE 
  

 szerokość chodników                                            1.50 m 
 szerokość ścieŜki rowerowej                   1.50 m 
   szerokość  ścieŜki pieszo rowerowej        2.50 m 
   szerokość jezdni                istniejąca 

 
3.2. ROZWIĄZANIA   SYTUACYJNE 

 
 Projektowana przebudowa nie zmienia przebiegu istniejącej osi ulicy i chodników.  Stan 
projektowany zagospodarowania terenu w pełni uwzględnia obsługę istniejących zjazdów 
bramowych występujących wzdłuŜ linii rozgraniczających oraz połączeń z drogami bocznymi na 
skrzyŜowaniach. Szerokość wjazdów bramowych została dostosowana do szerokości  dróg 
wewnętrznych. Pozostałe geometryczne parametry podano na planie sytuacyjnym i planie 
wymiarowania. 
 
3.3. UKŁAD  WYSOKOŚCIOWY - NIWELETA 

 
 Profil podłuŜny dowiązać wysokościowo do poziomu istniejącej jezdni z wyniesieniem 2 
cm na projektowaną warstwę ścieralną po frezowaniu profilującym. 
 
 



 
3.4. PRZEKRÓJ   POPRZECZNY 

 
 Na chodnikach i ścieŜkach rowerowych spadek poprzeczny jednostronny o nachyleniu 
2.0% w kierunku poboczy zielonych i jezdni. 
 

4.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
 

Konstrukcja  nawierzchni  chodników  
     6 cm   -   warstwa  ścieralna z kostki wibroprasowanej POLBRUK 
     3 cm   -   podsypka z grysu kamiennego 2-6 mm 
   10 cm   -   podbudowa zasadnicza  z mieszanki kamiennej 0-32 
   10 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki 
 
Konstrukcja  nawierzchni  wjazdów kostkowych 
     8 cm   -   warstwa  ścieralna z kostki wibroprasowanej POLBRUK 
     3 cm   -   podsypka z grysu kamiennego 2-6 mm 
   15 cm   -   podbudowa zasadnicza  z mieszanki kamiennej 0-63 
  15 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki 
 

Konstrukcja  nawierzchni  ścieŜki 
     8 cm   -   warstwa  ścieralna z kostki wibroprasowanej POLBRUK bezfazowej 
     3 cm   -   podsypka z grysu kamiennego 2-6 mm 
   10 cm   -   podbudowa zasadnicza  z mieszanki kamiennej 0-32 
   15 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki 
 

4.6. ODWODNIENIE. 
 

Projektuje się odwodnienie jezdni  spadkami poprzecznymi  do istniejącej  sieci kanalizacji 
deszczowej. 

 

4.7. SCHEMAT  TYCZENIA  TRASY 
 
 Projektowaną oś jezdni dowiązać do osi istniejącej ulicy.  
 

 
4.9  ORGANIZACJA  RUCHU.  
  
         Została pokazana w projekcie na planie sytuacyjnym. 
 
5. ROBOTY   ZIEMNE. 
 
 Roboty ziemne obejmują swoim zakresem wykonanie wykopu korytowego pod jezdnię 
chodnika oraz wjazdy, formowanie poboczy. 
 Dno koryta naleŜy dokładnie wyrównać, wyprofilować do zadanych spadków oraz 
dodatkowo zagęścić. W trakcie robót ziemnych, wykop korytowy naleŜy chronić przed 
nadmiernym zawilgoceniem i zapewnić odprowadzenie wody opadowej. 
 Roboty ziemne naleŜy prowadzić sposobem ręcznym i mechanicznym, zachowując 
szczegółowe warunki podane w normie  PN - S - 02205:1998.  
 W miejscach zbliŜeń do słupów energetycznych a takŜe sieci uzbrojenia podziemnego 
prace ziemne prowadzić ręcznie.  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zapoznać się z zbiorczym planem uzbrojenia terenu .  



 
6. WYTYCZNE   REALIZACJI   ROBÓT. 
 
    Przed przystąpieniem do robót naleŜy zapoznać się z planszą uzbrojenia terenu. Na 
wszystkich urządzeniach sieci podziemnych uzbrojenia ulicznego, naleŜy dokonać 
wysokościowej regulacji do rzędnej projektowanej niwelety jezdni lub chodnika. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na podniesienie włazów skrzynek zaworów wodociągowych.  
 Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają zabezpieczenia i oznakowania według 
uzgodnionego ”projektu tymczasowej organizacji ruchu”. 
 
 
 
 

Opracował: 
 

mgr in Ŝ. A. śurakowski 
 
 


