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OPIS TECHNICZNY
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej przebudowy ul. Tarasiewicza w Sokółce
wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów. Zakres planowej inwestycji oznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu linią przerywaną koloru czerwonego.
•
•
•
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Podstawa opracowania
•
•
•
•
•
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Niniejszy projekt obejmuje:
budowę ciągu pieszorowerowego wzdłuż ul. Tarasiewicza
budowę zjazdów
zmianę przebiegu krawężników, poszerzenie jezdni i wymianę warstwy ścieralnej ul. Tarasiewicza
w rejonie skrzyżowania z ul Targową

Umowa na wykonanie projektu
Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500
Pomiary terenowe własne i analiza miejscowych uwarunkowań,
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
Robocze uzgodnienia z Inwestorem
Opis stanu istniejącego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Sokółce na działkach, które stanową pas drogowy
ul. Tarasiewicza. Ulica Tarasiewicza obsługuje pod względem komunikacyjnym sąsiadujące działki, które
stanowią obecnie tereny upraw rolnych, nieużytki a w rejonie skrzyżowania z ul. Mościckiego także
zabudowa jednorodzinna. W chwili obecnej droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 6,50 m
obramowaną krawężnikami wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. Wzdłuż
ul. Tarasiewicza nie ma urządzonych ciągów pieszych i rowerowych. Ruch pieszy odbywa się po
trawiastych poboczach lub przy krawędzi jezdni.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano ciąg pieszorowerowy wzdłuż jednej z krawędzi
ul. Tarasiewicza długości około 520 m. Ciąg pieszorowerowy będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną
szerokości 2,50 m ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Profil podłużny ciągu
pieszorowerowego należy dostosować do istniejącego przebiegu krawężnika wzdłuż ul. Tarasiewicza.
Ponadto zaprojektowano zjazdy na przyległe działki i odchodzące drogi gruntowe. Nawierzchnia zjazdów z
kostki brukowej betonowej. W rejonie skrzyżowania z ul. Targową konieczna jest korekta przebiegu
ul. Tarasiewicza na odcinku około 40 m. W związku z tym w celu uniknięcia późniejszych uszkodzeń
nawierzchni na tym odcinku zaprojektowano wymianę warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Na
wysokości dziełek 11/10 i 11/30 wzdłuż ciągu pieszorowerowego zaprojektowano umocnienie skarpy przy
pomocy gazonów.
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Wykaz powierzchni inwestycji

Powierzchnia remontowanej nawierzchni ul. Tarasiewicza

ok. 280 m2

Powierzchnia ciągu pieszorowerowego

ok. 1130 m2

Powierzchnia zjazdów

ok. 550 m2
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Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostaną odprowadzone powierzchniowo do
istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej pod jezdnią ul. Tarasiewicza. W rejonie skrzyżowania z
ul. Targową, gdzie zaprojektowano nowy przebieg krawężników konieczna będzie także zmiana lokalizacji
2 wpustów kanalizacji deszczowej. Istniejące wpusty należy rozebrać i wybudować nowe przy nowym
przebiegu krawężnika.
Zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych o średnicy D = 0,5m z osadnikiem wg KB
– 4/2.1/6. Wpusty deszczowy należy zaizolować z zewnątrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R1
+ 2P. Należy zastosować żeliwną kratę ściekową klasy D 400.
Posadowienie wpustu deszczowego przyjęto na pierścieniu odciążającym. Wpust należy podłączyć
ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV, SDR 34 , SN 8 o średnicy D= 200mm. Wpust
deszczowy należy zaizolować z zewnątrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R1 + 2P. Rurę
przykanalika projektuje się na podsypce wyrównawczej, której grubość i rodzaj należy dostosować do
wymagań producenta rur. Podsypkę odwadniającą należy wykonać z materiałów dowiezionych.
Długość projektowanego przykanalika deszczowego: Ø 0,2m PCV, L = 2,00 m.
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Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia ul. Tarasiewicza na poszerzeniu – KR2:
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 7 cm
• geosiatka z włókna szklanego bitumizowanego
• podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm
• warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 27 cm
W celu wzmocnienia połączenia istniejącej i projektowanej konstrukcji nawierzchni pod warstwą
wiążącą należy ułożyć siatkę z włókna szklanego powleczoną powłoką bitumiczną. Należy
zastosować siatkę charakteryzującą się następującymi parametrami:
o wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma: min. 50/50 kN/m
o wydłużenie wzdłuż/wszerz pasma: max. 3/3 %
o wymiar oczek: 38x38 mm
Nawierzchnia zjazdów:
• kostka brukowa betonowa grubości 8 cm – kolor czerwony
• podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm
• podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm
• warstwa odcinające z kruszywa naturalnego 20 cm
Nawierzchnia ciągu pieszorowerowego:
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm
• podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm
Krawędzie ul. Tarasiewicza w miejscu zmiany przebiegu jezdni należy obramować przy pomocy
krawężników betonowych na ławie z betonu C16/20 z oporem. Do tego celu można wykorzystać istniejące
krawężniki.
Krawędzie zjazdów należy oddzielić od krawędzi jezdni przy pomocy krawężników betonowych
najazdowych posadowionych na ławie z betonu C16/20 z oporem lub przy pomocy istniejących
krawężników przez ich obniżenie. Krawędzie zjazdów należy oddzielić od zieleńców przy pomocy obrzeży
betonowych 8x30 cm posadowionych na ławie z betonu C16/20 z oporem.
Szczegóły konstrukcyjne zostały pokazane na rysunku w dalszej części opracowania.
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Budowa wymaga wykonania robót ziemnych – wykopów i nasypów, koryta pod konstrukcję
nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogęszczać mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia
równego 1,00. Po zakończeniu robót teren wokół projektowanej inwestycji należy uporządkować i
przywrócić do stanu pierwotnego.
Uwagi:
• Roboty nawierzchniowe wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.
• Koryto pod nawierzchnie dogęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
• Warstwy konstrukcyjne zagęszczać do wymaganego wskaźnika zagęszczenia w warunkach
wilgotności optymalnej.
• Do budowy nawierzchni należy użyć materiałów spełniających wymagane parametry techniczne i
posiadające niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
• Po zakończeniu robót teren wokół projektowanej inwestycji należy uporządkować i przywrócić do
stanu pierwotnego.
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Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia terenu

Istniejącą sieć teletechniczną przebiegającą pod projektowanymi zjazdami należy zabezpieczyć
przy pomocy dwudzielnych rur osłonowych 110 PE.

Projektant:

mgr inż. Tomasz Grabowski
PDL/0028/POOD/12
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TABELA ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p

Szerokość

Długość

[m]

[m]

1

4,00

2,50

2

4,00+4,00

3,40

3

4,00

4

Nawierzchnia

Skos /
Promień

Grubość
Powierzchnia
konstrukcji
zjazdu
zjazdu

Objętość
wykopu

[m]

[m]

[m3]

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

11,33

6,57

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

29,05

16,85

3,10

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

13,80

8,01

7,70

2,50

kostka brukowa

R5,00

0,58

27,45

15,92

5

6,30

2,50

kostka brukowa

R5,00

0,58

23,01

13,35

6

4,50

5,80

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

27,91

16,19

7

4,50

6,45

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

30,93

17,94

8

4,00

7,10

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

30,28

17,56

9

4,00

7,35

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

31,31

18,16

10

3,85

2,50

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

10,94

6,35

11

4,00

7,45

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

31,72

18,40

12

3,70

2,50

kostka brukowa

1,00 x 1,00

0,58

10,56

6,12

278,30

161,41

RAZEM

[m3]
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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rura osłonowa dwudzielna
110 PE L = 6,00 m

3.85

rura osłonowa dwudzielna
110 PE L = 6,00 m

4.00

4.00

iewicza
ul. Taras

Przebieg krawężnika
zgodnie z projektem
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2
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Przebudowa ul. Tarasiewicza w Sokółce wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i
zjazdów

Adres:

Sokółka, ul. Tarasiewicza
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Nazwa rysunku:
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istn. sieć teletchniczna
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Projekt zagospodarowania terenu

Data:

16.08.2016

Skala:

1:500

Nr arkusza:

-

Nr rysunku:

2

Podpis:

BRANŻA DROGOWA
PROJEKTANT

mgr inż. Tomasz Grabowski
PDL/0028/POOD/12

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Tomasz Borowik
PDL/0081/POOD/06

PRZYŁĄCZA
W P U S T Ó W U L IC Z N Y C H

R tw

Rw

Hp

∅ 0 .2 0 m
0,5

Hs

Hw

Rt

Rp

PVC

K L „S ”

Rs

L
ST

W

