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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania kosztorysu. 

1.1.1. Umowa nr Z 33.2016 z dnia 24.10.2016 r. zawarta z Gminą Poniec, z siedzibą: ul. Rynek 24, 64‐125 Poniec. 

1.1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania). 

 „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szkolnej w Poniecu”. 

 Zgodnie  z  przyjętym  kilometrażem  roboczym,  projekt  przebudowy  drogi  rozpoczyna  się  w  km  0+000,00  na 

skrzyżowaniu z ul. Śliwińskiego, a kończy w km 0+321,65 na włączeniu do ulicy Polnej w Poniecu. 

 Na  podstawie mapy  do  celów  projektowych w  skali  1:500 wydanej  przez  Powiatowy Ośrodek  Dokumentacji 

Geodezyjno – Kartograficznej Starosty Gostyńskiego, opracowanej przez firmę Usługi Geodezyjne i Kartograficzne 

Igor  Nowicki  z  siedzibą:  Rokosowo  35,  63‐805  Łęka Mała,  ustalono,  że  przedmiotowy  projekt  budowlano  ‐ 

wykonawczy zlokalizowany został w obrębie Poniec, w obrysie działek o następujących numerach ewidencyjnych: 

337/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 348, 445/4, 445/5, 445/6, 459, 462/4, 462/19, 491/1, 338. 

 województwo Wielkopolskie, powiat gostyński, gmina Poniec. 

 

Nr działki  Obręb  Pow.[ha]  Właściciel / Nazwa instytucji  Nr jedn. rejestrowej gruntów 

337/1  Poniec  0.3384  Gmina Poniec  P01Y/00022462/6 

339/2  Poniec  0.1955  Gmina Poniec  P01Y/00022462/6 

339/3  Poniec  0.1200  Gmina Poniec  P01Y/00022462/6 

339/4  Poniec  0.0442  Gmina Poniec  Bez oznaczenia 

339/5  Poniec  0.1193  Gmina Poniec  Bez oznaczenia 

348  Poniec 0.3590  Gmina Poniec P01Y/00022462/6 

445/4  Poniec 0.7599  Gmina Poniec  PO1Y/00009345/3 

445/5  Poniec 0.3278  Gmina Poniec  PO1Y/00009345/3 

445/6  Poniec 0.0792  Gmina Poniec  PO1Y/00009345/3 

459  Poniec 0.1688  Gmina Poniec  Kw nr 707 

462/4  Poniec 0.0262  Gmina Poniec  PO1Y/00022462/6 

462/19  Poniec 0.0003  Gmina Poniec  PO1Y/00031924/9 

491/1  Poniec  0.4617  Gmina Poniec  P01Y/00022462/6 
338  Poniec  0.3501  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 

POD WEZWANIEM 
NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY 
W PONIECU 

PO1Y/00029400/3 

 

1.1.3. Nazwa i adres zamawiającego. 

 Gmina Poniec,  

 ul. Rynek 24, 64‐125 Poniec. 

1.1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej. 

 Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” 

 63‐900 Rawicz, ul. Józefa Miedzińskiego 6H/10. 

1.1.5. Kosztorysant. 

 inż. Zdzisław Olejnik 

 specjalność konstrukcyjno ‐ inżynieryjna w zakresie dróg i ulic 

 uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo 

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO. 

2.1. Dokumentacja projektowa zawierająca przedmiar robót. 
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2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania 

kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów prac projektowych oraz planowanych  kosztów  robót 

budowlanych określonych w programie  funkcjonalno – użytkowym. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 r. ze zm.). 

2.3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 

 Ceny regionalne i krajowe I kwartał 2017 r. uzupełniony o ceny producentów (SEKOCENBUD). 

2.3.1. Składniki cenotwórcze do sporządzenia kalkulacji. 

 Robocizna „R” dla robót inżynieryjnych – 14,24 zł. (średnia krajowa) 

 Koszty pośrednie „Kp” – 47,0 % 

 Koszty  zakupu  „Kz  – wliczone  do  cen  jednostkowych materiałów  oraz  cen  jednostkowych  pracy  sprzętu  (cen 

najmu sprzętu włącznie z kosztami jednorazowymi) 

 Wskaźnik narzutu zysku „Z” – 7,0 % 

 Dla określenia wartości brutto zadania zastosowano stawkę podatku VAT – 23,0 % 

2.3.2. Zastosowane katalogi. 

 KNNR‐y       –  Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych 

 KNR‐y      –  Katalogi Nakładów Rzeczowych 

 Wycena indywidualna    –  Wycena własna 

3. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, płynności ruchu, zmniejszenie emisji spalin, 

hałasu, komfortu jazdy oraz polepszenia warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją. 

W  ramach  przedmiotowej  inwestycji  przewiduje  się  przebudowę  drogi  gminnej  na  odcinku  od  km  0+000,00  na 

skrzyżowaniu z ul. Śliwińskiego, a kończy w km 0+321,65 na włączeniu do ulicy Polnej w Poniecu. Projekt budowlany 

przewiduje  korektę  osi  ulicy  oraz  jej  szerokości,  w  celu  wygospodarowania  pasa  drogowego  umożliwiającego 

zaprojektowanie  zatoki  dla  autobusów  szkolnych  oraz miejsc  postojowych  dla  samochodów,  przy  jednoczesnym 

zachowaniu  minimalnych  parametrów  technicznych  dla  tej  klasy  drogi.  Rozwiązanie  takie  pozwoli  zachować 

wymaganą  płynność  ruchu,  przy  jednoczesnym  zapewnieniu  dodatkowych  miejsc  postojowych  dla  pojazdów 

samochodowych. W obecnym czasie jest to szczególnie ważne, ze względu na zlokalizowane bezpośrednio przy pasie 

drogowym  takie  obiekty  jak: Gimnazjum,  Szkoła  Podstawowa, Hala Widowiskowo  –  Sportowa,  Kino,  Państwowa 

Straż  Pożarna,  Posterunek  Policji,  Kościół  Parafii  Rzymskokatolickiej,  zakłady  pracy  oraz  zabudowa  mieszkalna.          

W miarę możliwości zachowano tereny zieleni. 

Ze  względu  na  istniejącą  zabudowę  dokonano  niewielkiej  korekty  niwelety  drogi  oraz  profilów  poprzecznych,             

w stopniu niezbędnym do prawidłowego odwodnienia ulicy projektując odcinkowo ściek przykrawężnikowy szer. 20 

cm z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu „HOLLAND” gr. 8 cm na ławie betonowej zwykłej. Odwodnienie 

drogi szczegółowo przedstawia branżowy projekt budowlany sanitarny – przebudowy kanalizacji deszczowej. 

Po  wykonaniu  inwestycji  ciąg  podstawowy  ulicy  Szkolnej,  ulicy  Polnej  (dojazd  do  Komendy  Policji)  oraz  plac 

manewrowo ‐ dojazdowy   do zabudowań mieszkalnych, GS, oraz Banku będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną. 

Odcinek  ulicy  Focha  oraz  zatoka  autobusowa  będą  posiadały  nawierzchnię  z  kostki  kamiennej  granitowej. 

Obustronny  chodnik  przy  ulicy  Focha  będzie  miał  nawierzchnię  z  płyt  kamiennych  granitowych  obudowanych 

wąskimi pasmami z kostki kamiennej granitowej. Pozostałe elementy pasa drogowego takie jak: chodniki, wjazdy do 

zabudowań, miejsca  postojowe  i  dojazd  do miejsc  postojowych  oraz  odcinek  ulicy  Szkolnej  (strona  prawa  przed 

włączeniem do ulicy Polnej), posiadać będą nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Obrys odcinka ulicy Focha 
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zaprojektowano  z  krawężnika  kamiennego  granitowego. Obrys  jezdni ul. Polnej dojazdowej do Posterunku Policji 

zaprojektowano  lewostronne  w  krawężniku  betonowym  typu  lekkiego  15×30  cm,  a  prawostronnie  w  oporniku 

betonowym 12×25 cm. Większość obrysu ulicy oraz miejsc postojowych stanowić będzie krawężnik betonowy typu 

lekkiego  15×30  cm. Wszystkie  krawężniki  zostaną  ustawione  na  ławie  betonowej  z  oporem.  Chodniki wykonane 

zostaną w obrysie z obrzeża betonowego 8×30 cm na ławie betonowej z oporem. 

Realizacja  inwestycji  nie  zmieni  sposobu  wykorzystania  terenu,  a  w  wyniku  przebudowy  nastąpi  poprawa 

bezpieczeństwa  ruchu,  płynności  ruchu,  zmniejszenie  emisji  spalin,  hałasu,  komfortu  jazdy  oraz  polepszenia 

warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją. 

Inwestycja  obejmuje  tereny  już  przekształcone  w  wyniku  działalności  człowieka  i  jej  przebudowa  nie  zmieni 

krajobrazu, natomiast poprawią się walory architektoniczne, techniczne i środowiskowe terenu. 

Z uwagi na  realizację przedsięwzięcia na  terenie  już  zainwestowanym, w granicach  istniejącego pasa drogowego, 

biorąc  w  szczególności  pod  uwagę  obecny  sposób  wykorzystania  terenu,  nie  nastąpi  żadna  zmiana  w  zakresie 

oddziaływania  całego obiektu na poszczególne  komponenty  środowiska w  stosunku do  stanu  istniejącego, wręcz 

przeciwnie nastąpi ograniczenie – złagodzenie czynników mogących mieć wpływ na środowisko. 

Na etapie prac budowlanych może nastąpić niewielkie zwiększenie hałasu, który będzie związany z prowadzonymi 

pracami  budowlanymi.  Celem  zmniejszenia  tych  uciążliwości,  prace  będą  prowadzone  tylko  w  porze  dziennej. 

Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie natychmiast po zakończeniu prac budowlanych. 

Z uwagi na powyższe oraz na fakt, iż droga charakteryzuje się umiarkowanym natężeniem ruchu, a w związku z tym 

niewielkim  poziomem  emisji  substancji  szkodliwych  do  powietrza, można  z  całą  pewnością  stwierdzić,  że  zasięg 

oddziaływania  planowanego  do  realizacji  przedsięwzięcia  mieści  się  w  całości  na  działkach,  na  których  zostało 

zaprojektowane, a więc w granicach inwestycji. 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO TERENU (OBIEKTU) 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Szkolnej, będącej w administracji Gminy Poniec, zarządzanej przez 

Burmistrza Gminy Poniec. 

Zgodnie z przyjętym kilometrażem roboczym, projekt przebudowy drogi gminnej rozpoczyna się od km 0+000,00 na 

skrzyżowaniu z ul.  Śliwińskiego, a kończy w km 0+321,65 na włączeniu do ulicy Polnej w Poniecu. Ulica mieści się       

w granicach pasa drogowego szerokości od ca 11,2 do 28,2 m. Ulica przebiega w  terenie płaskim. Graniczną  linię 

zabudowy drogi stanowią linie ogrodzeń oraz linie budynków. W przyległym do drogi pasie występują zabudowania 

szkolne,  zabudowania  użyteczności  publicznej,  budynki  wielo  i  jednorodzinne  oraz  zabudowania  zakładów 

produkcyjno – usługowych.  Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o  szerokości od 6,1 m do 9,0 m  i wykazuje 

oznaki  spękań,  deformacji  oraz  ślady  bieżących  napraw.  Uliczny  przekrój  charakteryzuje  obrys  z  krawężnika 

betonowego typu lekkiego. Obustronnie występują chodniki z różnych elementów betonowych w obrysie z obrzeża 

betonowego  o  grubości  6  cm  i  8  cm,  przecinane wjazdami  do  zabudowań.  Prawostronnie  odcinkowo występują 

krótkie  pasemka  zieleni  oraz  drzewa  liściaste.  Ulica  posiada  kanalizację  deszczową  ze  studzienkami  kontrolnymi            

i studzienkami ściekowymi, ale z uwagi na zły stan techniczny wymaga przebudowy. 

5. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI PO REALIZACJI PROJEKTU: 

1. Nazwa zadania   –  „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szkolnej w Poniecu”. 

2. Nazwa drogi  –  droga gminna 

3. Zarząd drogi  –  Gmina Poniec 

4. Zarządca drogi  ‐  Burmistrz Gminy Poniec 

5. Zarządca ruchu   –  Starosta Gostyński 

6. Klasa drogi  –  L (lokalna) 
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7. Prędkość projektowa  –  Vp=40 km/h 

8. Kategoria ruchu drogi  –  KR2 

9. Droga jednojezdniowa   –  dwukierunkowa 

10. Przekrój drogi  –  uliczny 

11. Długość drogi  –  0,32165  km 

12. Szerokość drogi  –  6,0 m ÷ 7,0 m 

13. Szerokość pasa ruchu  –  3,0 m ÷ 3,5 m 

14. Spadek poprzeczny drogi  –   2% daszkowy (odcinkowo) i jednostronny (wg PZT) 

15. Szerokość chodnika  –  od 0,61 m ÷ 3,35 m 

16. Spadek poprzeczny chodnika  –   2% jednostronny 

17. Szerokość miejsc postojowych (MP)  –   2,5 m (dla osoby pełnosprawnej, MP prostopadłe i pod katem 60o 

w stosunku do krawędzi jezdni) 

18. Szerokość miejsc postojowych (MP)  –   3,6 m (dla osoby niepełnosprawnej, prostopadle i pod katem 60o 

w stosunku do krawędzi jezdni) 

19. Głębokość miejsc postojowych  –   4,5  ÷ 5,0 m (prostopadłe i pod katem 60o w stosunku do krawędzi 

jezdni) 

20. Promienie wyokrąglenia załomów ZMP  –  R=1,0 m ÷ R=3,0 m 

21. Szerokość miejsc postojowych  –   6,0 m (i wielokrotność ‐ równoległe w stosunku do krawędzi 

jezdni)  

22. Głębokość miejsc postojowych  –   2,5 m (MP równoległe w stosunku do krawędzi jezdni) 

23. Skos wjazdowy / wyjazdowy  –  1:1 (MP równoległe w stosunku do krawędzi jezdni) 

24. Spadek miejsc postojowych  –   2% (dostosować) 

25. Głębokość zatoki autobusowej  –  3,0 m 

26. Długość zatoki autobusowej  –  36,0 m 

27. Skos wjazdowy zatoki autobusowej  –  1:6 

28. Skos wyjazdowy zatoki autobusowej  –  1:4 

29. Promienie wyokrąglenia załomów ZA  –  R=30,0 m 

30. Szerokości wjazdów do zabudowań  –  zgodnie z PZT 

31. Spadek poprzeczny wjazdów  –  dostosować do istniejącego terenu 

32. Szerokość pasów zieleni  –  zmienna (zgodnie z PZT) 

6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

6.1. Konstrukcja drogi gminnej na poszerzeniu – ul. Szkolna (KR2) 

1. 4,0 cm  –  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, 

2. 0,5kg/m2  –  skropienie  emulsją  asfaltową  kationową  C60B3  ZM  szybkorozpadową,  warstwy  wiążącej        

z betonu asfaltowego, 

3. 8,0 cm  –  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA, AC16W, 

4. 0,5kg/m2   –  skropienie  emulsją  asfaltową  kationową  C60B10  ZM  średniorozpadową,  podbudowy 

zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

5. 24,0 cm    jednowarstwowa  podbudowa  zasadnicza  z  mieszanki  kruszywa  niezwiązanego  C90/3             

o uziarnieniu 0/63 mm, 

6. 10,0 cm    warstwa  mrozoochronna  z  mieszanki  kruszywa  związanego  cementem  klasy  C1,5/2,0 

wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm≤4,0MPa), 
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7. 15×30 cm  –  obrys  konstrukcji  jezdni  w  przekroju  ulicznym  krawężnikiem  betonowym  szarym, 

wystającym ułożonym na ławie betonowej C12/15 z oporem o wym. 30×15+15×15 cm, 

8. 10×20 cm  –  ściek  przykrawężnikowy  (zgodnie  z  PZT)  z  dwóch  rzędów  kostki  brukowej  betonowej, 

regularnej, prostokątnej,  szarej grub. 8 cm ułożonej na płask, na  ławie betonowej C12/15      

z oporem o wym. 20×25 cm  i warstwie mrozoochronnej z mieszanki kruszywa związanego 

cementem klasy C1,5/2,0 wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm≤4,0MPa). 

WARUNEK MROZOOCHRONNOŚCI dla KR2 i G3: 

Hz = 0,55hz; Hz = 0,8 

Hz = 0,55×0,8 = 0,44 m 

Hpr = 0,04+0,08+0,24+0,1=0,46 m 

Hpr = 0,46 m ≥ Hz = 0,44m  – WARUNEK MROZOOCHRONNOŚCI ZOSTAŁ SPEŁNIONY 

6.2. Konstrukcja drogi gminnej z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej – ul. Szkolna (KR2) 

1. 4,0 cm  –  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, 

2. 0,5 kg/m2  –  skropienie w‐wy bitumicznej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową, 

3. Wg oblicz.   –  mechaniczne wyrównanie 80% powierzchni nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno‐

asfaltową AC11W, średnio 0,0795 (t/m2), grub. w‐wy średnio ca 3,0 cm, 

4. 0,5 kg/m2  –  skropienie w‐wy bitumicznej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową, 

5. Wg oblicz.   –  mechaniczne sfrezowanie ca 40% powierzchni bitumicznej grub. w‐wy średnio ca 2,0 cm. 

6.3. Konstrukcja drogi do Posterunku Policji z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej – ul. Polna (KR1) 

1. 4,0 cm  –  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, wg WT‐1 WT‐2, (droga główna i pętla) 

2. 0,5 kg/m2  –  skropienie  w‐wy  wyrównawczej  z  BA  emulsją  asfaltową  kationową  C60B3  ZM 

szybkorozpadową, (droga główna i pętla) 

3. Wg oblicz.   –  wyrównanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno‐asfaltową AC11W, 

średnio 0,0795 t/m2, grub. w‐wy średnio ca 3,0 cm, (droga główna) 

4. 0,5 kg/m2  –  skropienie w‐wy wyrównawczej z tłucznia kamiennego emulsją asfaltową kationową C60B10 

ZM średniorozpadową, (droga główna) 

5. Wg oblicz.  –  wyrównanie  istniejącej  podbudowy  tłuczniem  kamiennym  sortowanym  zagęszczanym 

mechanicznie o gr. do 10 cm, (droga główna) 

6. Wg oblicz.   –  wyrównanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno‐asfaltową AC11W, 

średnio 0,053 t/m2, grub. w‐wy średnio ca 2,0 cm, (pętla) 

7. 0,5 kg/m2  –  skropienie  istniejącej  w‐wy  bitumiczne  emulsją  asfaltową  kationową  C60B3  ZM 

szybkorozpadową, (pętla) 

6.4. Konstrukcja drogi do Posterunku Policji na poszerzeniu – ul. Polna (KR1) 

1. 50×50×7 cm  –  płyty betonowe 50×50×7 cm, młoteczkowane, koloru jasnoszarego na podsypce podsypka 

cementowo  –  piaskowa  1:4  gr. w‐wy  4cm;  obłożone  po  obu  stronach  kamieniem  polnym          

z odzysku, na warstwie podsypkowej – odsączającej z piasku gr. w‐wy 10 cm, 

2. 8×30 cm  –  lewostronne  zakończenie  chodnika  ‐  obrzeże  betonowe  szare  na  ławie  betonowej  C8/10             

z oporem o wym. 18×10+10×15cm, 

3. 15x30 cm  –  prawostronne  zakończenie  chodnika  –  krawężnik  betonowy,  uliczny  szarym  o wym. 

15×30×100  cm  na  ławie  betonowej  C12/15  z  oporem  o wym.  30×15+15×15 cm  (istniejący 

krawężnik do wymiany). 
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6.5. Konstrukcja placu dojazdowo – manewrowego do zabudowań mieszkalnych, GS i Banku (KR1) 

1. 4,0 cm  –  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, wg WT‐1 WT‐2, 

2. 0,5 kg/m2  –  skropienie w‐wy wiążącej z BA emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową, 

3. 5,0 cm  –  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA, AC16W, 

4. 0,5kg/m2   –  skropienie  emulsją  asfaltową  kationową  C60B10  ZM  średniorozpadową,  podbudowy 

zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

5. 22 cm  –  jednowarstwowa  podbudowa  zasadnicza  z  mieszanki  niezwiązanej  z  kruszywem  C90/3, 

uziarnienie 0/63 mm, 

6. 10,0 cm    warstwa  mrozoochronna  z  mieszanki  kruszywa  związanego  cementem  klasy  C1,5/2,0 

wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm≤4,0MPa), 

7. 15×30 cm  –  obrys  konstrukcji  jezdni  w  przekroju  ulicznym  krawężnikiem  betonowym  szarym, 

wystającym ułożonym na ławie betonowej C12/15 z oporem o wym. 30×15+15×15 cm. 

WARUNEK MROZOOCHRONNOŚCI dla KR1 i G3: 

Hz = 0,5hz; Hz = 0,8 

Hz = 0,5×0,8 = 0,4 m 

Hpr = 0,04+0,05+0,22+0,1=0,41 m 

Hpr = 0,41 m ≥ Hz = 0,40m  – WARUNEK MROZOOCHRONNOŚCI ZOSTAŁ SPEŁNIONY 

6.6. Konstrukcja drogi gminnej – ul. Parkowa (KR1) 

1. 8,0 cm  –  kostki brukowa betonowa, regularna, prostokątna, szara,  

2. 4,0 cm  –  podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

3. 22,0 cm  –  podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 wytworzonego w węźle betoniarskim, 

4. 10,0 cm  –  warstwa  mrozoochronna  z  mieszanki  kruszywa  związanego  cementem  klasy  C1,5/2,0 

wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm≤4,0MPa), 

5. 15×30 cm  –  obrys  konstrukcji  jezdni  w  przekroju  ulicznym  krawężnikiem  betonowym  szarym, 

wystającym ułożonym na ławie betonowej C12/15 z oporem o wym. 30×15+15×15 cm. 

WARUNEK MROZOOCHRONNOŚCI dla KR1 i G3: 

Hz = 0,5hz; Hz = 0,8 

Hz = 0,5×0,8 = 0,4 m 

Hpr = 0,08+0,22+0,1=0,40 m 

Hpr = 0,40 m ≥ Hz = 0,40m  – WARUNEK MROZOOCHRONNOŚCI ZOSTAŁ SPEŁNIONY 

6.7. Konstrukcja drogi gminnej – ul. Focha (KR1) 

1. 15/17 cm  –  jezdnia z kostki granitowej szarej 15/17 cm, gat.,  

2. 5,0 cm  –  podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

3. 20,0 cm  –  podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10, 

4. 10,0 cm  –  warstwa  mrozoochronna  z  mieszanki  kruszywa  związanego  cementem  klasy  C1,5/2,0 

wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm≤4,0MPa), 

5. 15×30 cm  –  obrys  jezdni z krawężnika granitowego szarego, ulicznego prostego rodzaju A, klasy  I, skos 

3/12 wym. 15x30x100 cm. 

WARUNEK MROZOOCHRONNOŚCI dla KR1 i G3: 

Hz = 0,5hz; Hz = 0,8 

Hz = 0,5×0,8 = 0,4 m 

Hpr = 0,15+0,20+0,1=0,45 m 
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Hpr = 0,45 m ≥ Hz = 0,40m  – WARUNEK MROZOOCHRONNOŚCI ZOSTAŁ SPEŁNIONY 

6.8. Konstrukcja miejsc postojowych, dojazdów do szkół i Hali Widowiskowo – Sportowej, z betonowej kostki brukowej 

1. 8,0 cm  –  kostka brukowa betonowa, regularna, prostokątna, szara,  

2. 4,0 cm  –  podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

3. 15,0 cm  –  podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 wytworzonego w węźle betoniarskim, 

4. 10,0 cm  –  warstwa  mrozoochronna  z  mieszanki  kruszywa  związanego  cementem  klasy  C1,5/2,0 

wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm≤4,0MPa), 

5. 15×30 cm  –  obrys  konstrukcji  jezdni  w  przekroju  ulicznym  krawężnikiem  betonowym  szarym, 

wystającym ułożonym na ławie betonowej C12/15 z oporem o wym. 30×15+15×15 cm. 

6.9. Konstrukcja wjazdów do zabudowań przez chodnik oraz drogi manewrowej przy MPSO z betonowej kostki brukowej 

1. 8,0 cm  –  kostki brukowa betonowa, regularna, prostokątna, grafitowa, 

2. 4,0 cm  –  podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

3. 15,0 cm  –  podbudowa  zasadnicza  z betonu  klasy C5,0/6,0  (Rm  ≤ 10,0 MPa) wytworzonego w węźle 

betoniarskim, 

4. 10,0 cm  –  warstwa  mrozoochronna  z  mieszanki  kruszywa  związanego  cementem  klasy  C1,5/2,0 

wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm≤4,0MPa). 

6.10. Konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej 

1. 8 cm  –  kostka brukowa betonowa, regularna, prostokątna, szara,  

2. 10,0 cm  –  podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

3. 8×30 cm  –  obrys  chodnika  ‐  obrzeże  betonowe  szare  na  ławie  betonowej  C8/10  z  oporem  o wym. 

18×10+10×10 cm. 

6.11. Konstrukcja chodnika z płyt kamiennych granitowych 

1. 8,0 cm  –  płyta granitowa szara, płomieniowana ‐ powierzchnia wypalana, antypoślizgowa o wym. płyt 

8x50x100 cm, 

2. 10,0 cm  –  podsypka cementowo‐piaskowa 1:4. 

6.12. Konstrukcja chodnika z kostki kamiennej granitowej 

1. 8,0 cm  –  kostka granitowa szara, 8/11 cm, 

2. 10,0 cm  –  podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

3. 8×30 cm  –  obrys  chodnika  ‐  obrzeże  betonowe  szare  na  ławie  betonowej  C8/10  z  oporem  o wym. 

18×10+10×10 cm. 

7. CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

Zamiarem  inwestora  jest  poprawa warunków  jezdnych,  a więc  bezpieczeństwa  ruchu,  przepustowości,  komfortu 

jazdy i parkowania pojazdów oraz polepszenie odwodnienia drogi. 

Konieczne  jest  zatem  wykonanie  niezbędnych  robót  rozbiórkowych  oraz  robót  ziemnych.  Wszystkie  rozebrane 

elementy  konstrukcyjne  drogi  zostaną  poddane  selekcji,  w  wyniku  której  materiały  nieprzydatne  zostaną 

przeznaczone  do  utylizacji.  Część  elementów  betonowych  nadających  się  do  ponownego wykorzystania  zostanie 

przewieziona  w miejsce  wskazane  przez  inwestora. W  ramach  robót  ziemnych  przewiduje  się  zdjęcie  warstwy 

urodzajnej  oraz wykonane  koryta  pod  poszczególne  układy  konstrukcyjne  nawierzchni  oraz  elementy  obrysowe          

z odwozem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez  inwestora. Przygotowany korpus posłuży do wbudowania 

betonowych elementów obrysowych jezdni, chodnika i ścieku przykrawężnikowego na ławach betonowych. W celu 

osiągnięcia właściwego  odwodnienia  drogi wykonana  zostanie  kompletna  przebudowa  kanalizacji  deszczowej  na 

podstawie  oddzielnego  opracowania  branży  sanitarnej.  Kolejnym  etapem  będzie  wykonanie  w  pasach  
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podlegających  obciążeniu  ruchem  lub  postojem  pojazdów mechanicznych warstw mrozoochronnych  z mieszanki 

kruszywa  związanego  cementem,  wykonanie  podbudów  z  mieszanki  kruszywa  niezwiązanego  oraz  z  betonu 

cementowego.  Na  połączeniach  określonych  warstw  wykonane  zostaną  wiązania  międzywarstwowe  emulsją 

asfaltową kationową. Dokumentacja przewiduje wykonanie nawierzchni  jezdni zarówno w technologii bitumicznej, 

jak  również w  technologii  z udziałem betonowej kostki brukowej oraz kostki kamiennej granitowej. Nawierzchnie 

chodników  natomiast  przewidziano w  technologii  z  kostki  brukowej  betonowe,  kostki  kamiennej  granitowej,  jak 

również  płyt  kamiennych  granitowych.  Dokumentacja  przewiduje  również  wykonanie  odcinkowo  ścieku 

przykrawężnikowego z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej prostokątnej, na ławie betonowej zwykłej. 

Końcowym  etapem  będzie  humusowanie  terenów  zielonych  z  obsianiem  trawą,  pielęgnacja  nawierzchni             

z  betonowych  kostek  brukowych,  z  kostek  kamiennych  granitowych  oraz  płyt  kamiennych  granitowych  przez 

zasypanie  (zamulenie)  szczelin,  do  całkowitego  wypełnienie  po  ich  górną  powierzchnię.  Plantowanie  korony 

nasypów, pielęgnacja terenów zieleni oraz uporządkowanie placu budowy zakończy zadanie. 

8. PRZEWIDYWANY DO WYKONANIA ZAKRES ROBÓT 

Przewidywany do wykonania zakres robót  stanowi ‐ ZESTAWIENIA POZYCJI. 
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9. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW OBIEKTU 

1. Długość drogi     ‐  0,321 km 

2. Długość krawężnika betonowego 15×30×100 cm     ‐  918,9 m 

3. Długość krawężnika kamiennego granitowego 15×30×100 cm     ‐  49,4 m 

4. Długość krawężnika betonowego ‐ opornika 12×25×100 cm     ‐  104,7 m 

5. Długość obrzeża betonowego 8×30×100 cm     ‐  509,1 m 

6. Powierzchnia bitumicznej w‐wy ścieralnej jezdni     ‐  2757,78 m2 

7. Powierzchnia jezdni z kostki kamiennej granitowej szarej 15/17 cm     ‐  287,9 m2 

8. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm     ‐  1294,88 m2 

9. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm     ‐  537,82 m2 

10. Powierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej, szarej gr. 8 cm     ‐  1579,1 m2 

11. Powierzchnie chodnika z kostki kamiennej granitowej szarej 8/11 cm     ‐  25,5 m2 

12. Powierzchnia chodnika z płyt kamiennych granitowych szarych, 8×50×100 cm     ‐  36,5 m2 

11. Długość ścieku z bet. kostki bruk. szarej szerokości 20 cm. gr. 8 cm     ‐  526,6 m 

12. Powierzchnia trawników     ‐  605,4 m2 

 

 

 

     Opracował: 

 
 
 
 
Rawicz, grudzień 2016 r. 


