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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  
REMONT CHODNIKA ORAZ NAWIERZCHNI  POBOCZA W/C UL. S TRAśACKIEJ W M. 

POCZESNA W GRANICACH ISTNIEJ ĄCEGO PASA DROGOWEGO 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn, 
„Remont chodnika oraz nawierzchni pobocza w/c ul. StraŜackiej w m. Poczesna w granicach 
istniejącego pasa drogowego”. Zakres opracowania obejmuje określenie prac niezbędnych dla 
wykonania remontu nawierzchni istniejącego pobocza wraz z dowiązaniem do zlokalizowanych na 
końcach pobocza objętych opracowaniem istniejącego chodnika oraz zatoką parkingową Opracowanie 
zawiera takŜe rozwiązanie odwodnienie pasa jezdnego drogi na odcinku projektowanego remontu 
chodnika dla pieszych oraz nawierzchni pobocza. W tym celu na długości 192,60m istniejącej drogi 
naleŜy wykonać trzy studzienki ściekowe z odprowadzeniem wody do rowu przebiegającego wzdłuŜ 
istniejącej drogi. WzdłuŜ pobocza oraz chodnika przy krawęŜniku naleŜy wykonać opaskę ciekową z 
kostki granitowej. 

 

2. CEL PROJEKTOWANEGO REMONTU 

Remont chodnika oraz nawierzchni pobocza ma na celu poprawę bezpieczeństwa uŜytkowników 
drogi gminnej – ul. StraŜackiej i usprawnienie komunikacji do przyległych posesji. W chwili obecnej 
komunikacja na przedmiotowym odcinku odbywa się istniejącym poboczem o nawierzchni 
utwardzonej, z uwagi na brak wyniesionego krawęŜnika dochodzi do uszkodzeń krawędzi istniejącej 
jezdni. Remont pobocza oraz chodnika w projektowanym zakresie spowoduje trwałe oraz wyraźne 
oddzielenie pobocza od jezdni po tej stronie ulicy poprzez zabudowę krawęŜnika betonowego i 
nieznaczne podniesienie niwelety pobocza w stosunku do niwelety krawędzi drogi a takŜe dowiązanie 
się do istniejącego chodnika oraz zatoki parkingowej. Opracowanie uwzględnia takŜe odwodnienie 
przedmiotowego odcinka jezdni do przydroŜnych rowów oraz wykonanie cieku z kostki granitowej na 
uprzednio obniŜonej (podkutej o 20cm) opasce oporowej z kamienia łamanego. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
A. Formalna podstawa opracowania: 

Formalną podstawę opracowania stanowi zlecenie znak: GIZ271.1.90.2018AJ z dnia 26.04.2018 na 
wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji pn „Remont chodnika oraz nawierzchni pobocza 
w/c ul. StraŜackiej w m. Poczesna w granicach istniejącego pasa drogowego”. 

 

4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO REMONTU 

- długość pobocza wraz z odcinkiem chodnika (w miejscu dowiązania) 192,60 mb, 

- szerokość całkowita 178cm z obrzeŜem i krawęŜnikiem, 

- pochylenie poprzeczne 2%, 

- pochylenie podłuŜne zgodne z profilem istniejącej jezdni. 
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5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren objęty projektowanym zakresem robót w chwili obecnej zajęty jest przez istniejące pobocze 
częściowo utwardzone (tłuczeń, ŜuŜel), pomiędzy jezdnią a rowem przydroŜnym przyległym do 
istniejących ogrodzeń oraz częściowo chodnik i zatokę parkingową. Na odcinku projektowanego 
remontu występuje 8 wjazdów na przyległe posesje. Odwodnienie odbywa się poprzez spadki 
poprzeczne i podłuŜne drogi. Wody opadowe z drogi i terenów przyległych zostają odprowadzone w 
sposób powierzchniowy do przydroŜnego rowu. 

 

6. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Przebieg projektowanego remontu został przedstawiony na planie sytuacyjnym wykonanym w 
skali 1:500. Na początkowym i końcowym odcinku pobocze zostanie nawiązane do istniejących 
fragmentów chodnika i parkingu. Lokalizacja pobocza oraz chodnika nie ulegnie zmianie i będą one 
zlokalizowany przy krawędzi drogi o nawierzchni klinkierowej i na całej długości usytuowane po 
prawej stronie jezdni jadąc w kierunku banku.   

Remont nawierzchni zaprojektowano w nawiązaniu do krawędzi istniejącej drogi z zachowaniem 
istniejących łuków poziomych i pionowych.  

Na całej długości szerokość projektowanej nawierzchni z kostki jest stała i wynosi 150cm. 
Nawierzchnia ta na całej długości od strony jezdni obramowana jest opaską ciekową szer. 20cm z 
kostki granitowej 8cm a od strony rowu i posesji obrzeŜem betonowym 8x30cm a na wjazdach 
krawęŜnikiem 15x20cm na płask. KrawęŜniki i obrzeŜe posadowione na ławach betonowych. 

 

7. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Przebieg projektowanego zakresu remontu został przedstawiony na planie sytuacyjno – 
wysokościowym. Rozwiązania wysokościowe chodnika oraz pobocza naleŜy dostosować do krawędzi 
istniejącej drogi – ul. StraŜackiej. Dodatkowo nawierzchnie pobocza naleŜy w sposób płynny 
dowiązać do poziomu nawierzchni istniejącego chodnika oraz zatoki parkingowej w miejscu ich styku 
z poboczem. 

Na projektowanym odcinku objętym remontem występują roboty ziemne. Jest to spowodowane 
wykonaniem studzienek ściekowych i przykanalików odprowadzających wodę do rowu oraz 
wykonaniem wykopu pod ławy i podbudowę nawierzchni. Remont nawierzchni nie będzie wymagać 
korekty przebiegu drogi oraz nie spowoduje zmian jej niwelety. 

 

8. PRZEKROJE TYPOWE 

Przekroje typowe zostały przedstawione na odpowiednich załącznikach. Na całej długości 
projektowanego zakresu prac przekrój poprzeczny jest jednorodny, a szerokość jest stała i wynosi 
150,0cm, a wraz z obrzeŜem i krawęŜnikiem betonowym 178,0cm.Od strony drogi chodnik lub 
pobocze obramowany jest krawęŜnikiem betonowym 20x30x100 wibroprasowanym na ławie z betonu 
C16/20 za pośrednictwem podsypki cementowo – piaskowej gr. 3cm.  Przy krawęŜniku, na istniejącej 
opasce oporowej z kamienia łamanego naleŜy wykonać opaskę ciekową z kostki granitowej 8cm na 
ławie betonowej 10x20cm. Istniejącą opaskę oporową jezdni naleŜy obniŜyć – podkuć o ok. 20cm. 

Od strony rowu projektowana nawierzchnia oddzielona jest obrzeŜem betonowym 8x30x100cm 
montowanym na ławie z betonu C12/15 za pośrednictwem podsypki cementowo – piaskowej gr. 3cm. 
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ObrzeŜe na całej długości powinno być montowane aby góra wystawała 4cm powyŜej niwelety 
chodnika lub pobocza. 

WzdłuŜ obrzeŜa od strony posesji naleŜy wykonać półkę gruntową, szerokość ok. 30cm o spadku 
1% za którą powinny być formowana wewnętrzna skarpa rowu, o pochyleniu 1:1,5. 

Konstrukcja chodnika/pobocza jest trzywarstwowa. Składa się z dolnej warstwy podbudowy z 
kruszywa naturalnego pochodzącego z korytowania i wykopów. Podbudowa została zaprojektowana z 
kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63,5mm gr. 40cm stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowa powinna być układana na wyrównanym i stabilizowanym podłoŜu, na którym powinny 
być wyprofilowane spadki podłuŜne i poprzeczne.  

Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej prasowanej gr. 8cm /kolor szary/. Kostka 
montowana jest na podbudowie za pośrednictwem podsypki cementowo – piaskowej gr. 5cm.  

Na wysokości wjazdów do posesji podbudowa taka jak pod chodnikiem lub poboczem, 
nawierzchnia z kostki betonowej 8cm/kolor czerwony/. Kostka montowana na podsypce cementowo – 
piaskowej gr. 5cm. Nawierzchnia na wjazdach do posesji zostanie wykonana jedynie na szerokości 
chodnika lub pobocza. Zakończenie wjazdu stanowi krawęŜnik betonowy 15x20x100 wibroprasowany 
połoŜony na płask, na ławie betonowej z betonu C12/15 20x30cm, montowany na ławie za 
pośrednictwem podsypki cementowo – piaskowej 3cm. Szerokość wjazdu 5,50m, dostosować do 
istniejących przejazdów przez rów. Spadek poprzeczny chodnika oraz pobocza i wjazdów wynosi 2%. 
Spadek podłuŜny chodnika oraz pobocza został dostosowany do istniejącej niwelety drogi i naleŜy 
wykonać go dowiązując się do istniejącej krawędzi drogi. KrawęŜnik na całej długości chodnika oraz 
pobocza i wjazdach ma być obniŜony tak aby wystawał powyŜej istniejącej nawierzchni i opaski ok. 
5cm. 

 

9. ODWODNIENIE 

Na całym odcinku odwodnienie jest powierzchniowe. Dzięki odpowiednim spadkom 
poprzecznym i podłuŜnym woda z chodnika i pasa jezdnego dostanie się na krawędź jezdni i dalej 
popłynie wzdłuŜ krawęŜnika do projektowanych urządzeń odwadniających (studzienek ściekowych). 
Studzienki ściekowe z lokalizowane są na krawędzi jezdni. Studzienki ściekowe zostaną wykonane z 
rur karbowanych PE z osadnikiem i kinetą ślepą o średnicy 500mm, od góry zaopatrzone w kratę 
Ŝeliwną wpustową 305x500 klasy C250. Woda ze studzienek ściekowych zostanie odprowadzona 
przykanalikami do istniejących odcinków rowu przydroŜnego. Przykanaliki naleŜy wykonać z rur 
stalowych Ø160mm o grubości ścianki ok. 3mm, ułoŜonych na podsypce piaskowej gr. 10cm. 

 

10. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI 
 

a. Studzienki ściekowe 

Na projektowanym odcinku zaprojektowano studzienki ściekowe typu miejskiego z osadnikiem 
głębokości 30-50cm. Studzienki zostały zaprojektowane z rur karbowanych PE o średnicy 500mm. 
Rury studzienki naleŜy posadowić na kinecie ślepej z PE na podłoŜu z luźnego niezagęszczonego 
piasku gr. 10cm. Studzienka powinna być wyposaŜona w Ŝelbetowy adapter o średnicy 800mm. 
Studzienka zwieńczona będzie Ŝeliwnym wpustem bezkołnierzowym C250 300x500. Góra włazu 
powinna być opuszczona o 0,5cm poniŜej krawędzi jezdni. Zasypanie studzienki naleŜy dokonać 
kruszywem naturalnym pochodzącym z wykopu. Zasypka powinna być prowadzona warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem.  
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b. KrawęŜniki 

Na całej długości opracowania zastosowano krawęŜnik betonowy wibroprasowany 20x30. Pod 
elementy prefabrykowane naleŜy wykonać ławę z oporem z betonu C16/20 i montować na ławie z 
betonu C16/20, montować krawęŜniki za pośrednictwem podsypki cementowo – piaskowej gr. 3cm.   
Na całej długości krawęŜnik powinien wystawać powyŜej konstrukcji ok. 5cm. 

c. Opaska ściekowa 

Opaska przy krawęŜniku wykonana z kostki granitowej 8cm na ławie betonowej 10x20cm. 
Opaskę wykonać na istniejącej opasce oporowej z kamienia łamanego. Opaskę oporową po 
częściowym odkopaniu naleŜy podkuć ok 20cm od istniejącej krawędzi jezdni. 

d. ObrzeŜe betonowe 

Na całej długości opracowania, za wyjątkiem miejsc lokalizacji zjazdów, od strony posesji 
zastosowano obrzeŜe betonowe 8x30x100. Elementy betonowe naleŜy montować na ławie z betonu 
C12/15 za pośrednictwem podsypki cementowo – piaskowej gr. 3cm. Na długości chodnika oraz 
pobocza wierzch obrzeŜy powinien wystawać 4cm powyŜej powierzchni chodnika lub pobocza. 

e. Przykanaliki 

Z projektowanych studzienek ściekowych naleŜy wyprowadzić przykanaliki z rur stalowych 
Ø160mm o grubości 3mm i montować w spadku podłuŜnym 2%. Rury naleŜy układać na 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu z piasku, grubość 10cm. 

 

11. ROBOTY DODATKOWE 

Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać obniŜenie – podkucie krawędzi jezdni wzdłuŜ 
projektowanego krawęŜnika szerokość ok. 20cm.                                                       
Rozebrać fragmenty jezdni klinkierowej w miejscach wykonania studzienek ściekowych.     
Rozebrać fragmenty jezdni w miejscach zapadnięcia i przemieszczenia się cegieł klinkierowych w 
jezdni.                   
Uzupełnić podbudowę w miejscach zapadniętych i przy wykonanych studzienkach ściekowych.      
Odbudować zdemontowane fragmenty nawierzchni drogi.                         
W czasie korytowania pod konstrukcje nawierzchni chodnika lub pobocza naleŜy wykonać wykopy 
pod studzienki i przykanaliki.Po wykonaniu chodnika/pobocza naleŜy uzupełnić gruntem 
pochodzącym z korytowania przestrzeń między obrzeŜem a istniejącym rowem. Dodatkowo naleŜy 
wykonać humusowanie i wyprofilowanie wewnętrznej skarpy istniejących odcinków rowu.  

Po wykonaniu chodnika/pobocza na wysokości wjazdów naleŜy dostosować niweletę do 
istniejącego terenu.  W tym celu naleŜy dokonać profilowania i uzupełnienia nawierzchni wjazdów 
kruszywem łamanym śr. gr. 10cm na długości do 3.0m i szerokości 5.50m. 

Wykonawca robót dokona oznakowania prowadzonych prac według projektu organizacji ruchu i 
wykona harmonogram robót. 

 

12. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE 
• Trasy uzbrojenia naleŜy traktować jako orientacyjne. Roboty w ich pobliŜu prowadzić 

ręcznie wyłącznie pod nadzorem słuŜb technicznych właściciela urządzenia. 
• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty 

(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
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• Przestrzegać wszystkich branŜowych przepisów BHP. 
• Obsługa geodezyjna leŜy w całości po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, 

pomiar kontrolny i powykonawczy zlecić uprawnionym jednostkom słuŜby geodezyjnej. 
Po zakończeniu prac całość wykonanych elementów naleŜy nanieść na mapy 
państwowego zasobu geodezyjnego. 

• Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać z Projektantem w 
formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

• Projekt podlega ochronie z tytułu praw autorskich Dz. U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 
ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994 

 

 








