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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
 

1. Karta tytułowa, 

2. Kopia dokumentów formalnych stanowiących podstawę opracowania, 

3. Opis techniczny do projektu 

4. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 

5. Przekroje konstrukcyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OPIS  TECHNICZNY 

Do  projektu przebudowy istniejącego chodnika i oczyszczenie  
rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle – Wierzbica ul. Staszica 

 
1.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącego chodnika w 

dotychczasowym przebiegu i oczyszczenie rowu odwadniającego usytuowanego 

wzdłuż przebudowywanego chodnika. Przebudowa dotyczy całego odcinka chodnika 

oznaczonego na mapie literami a-b-c-d.    

 

2. Podstawa opracowania 
2.1. Umowa zawarta z Gminą Wierzbica. 

2.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 

2.3. Mapa terenu w skali 1 : 500. 

2.4. Wizja lokalna i pomiary uzupełniające. 

2.5. Ustalenia z Inwestorem 

 

3.  Charakterystyka terenu inwestycji 
Istniejący chodnik oznaczony na mapie literami a-b-c-d jest ciągiem pieszym 

biegnącym przez tereny zielone z daleka od istniejących ulic. Chodnik posiada 

szerokość 2,5 m o nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7 cm. 

Chodnik obramowany jest obrzeżami betonowymi 20x6 cm.  

W ciągu chodnika od strony Osiedla na odcinku a-b zlokalizowane są schody 

betonowe. 

Wzdłuż chodnika biegnie rów odwadniający.  

Nawierzchnia chodników i schodów jest zniszczona, płyty chodnikowe są popękane i 

porozsuwane, obrzeża chodnikowe pokrzywione i popękane. 

Rów odwadniający jest zamulony i zarośnięty. 

 

 

4. Zakres opracowania 
         Projekt przebudowy chodnika i schodów w ciągu chodnika zakłada wymianę 

zniszczonej, popękanej i porozsuwanej nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę 

betonową wibroprasowaną ułożoną na podsypce piaskowej oraz wymianę obrzeży 

na całej długości ciągu pieszego. 

Spadki podłużne chodnika nie mogą przekraczać 6%. 

          Stare płyty chodnikowe należy zdjąć, oczyścić i nadające się do ponownego 

wbudowania wykorzystać do umocnienia dna i skarp rowu odwadniającego. 

Po zdjęciu starych płyt chodnikowych, wyprofilowaniu i zagęszczeniu  pod 

chodnikiem należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr. 10 cm. 

         Nawierzchnię szerokości 2,5m wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm w dwóch 



kolorach, czerwonym i szarym. Pas kostki czerwonej szer. 1,00m z przeznaczeniem 

na ścieżkę rowerową. Łączna grubość nawierzchni chodnika i podbudowy wynosi 

20cm.  Chodnik obramować obrzeżami chodnikowymi 30x8 cm. Obrzeża należy 

ustawić na ławie betonowej.  

          Schody zaprojektowane w ścisłym nawiązaniu do istniejącego terenu w ciągu 

chodnika. Nawierzchnię schodów zaprojektowano z kostki betonowej (jak chodnik). 

Stopnie szer. 60 cm, wysokość 13 cm. Spadek poprzeczny i podłużny na schodach 

2%. Obramowanie schodów z obrzeży betonowych 30x8 cm. 

 

5. Przekrój konstrukcyjny 
Chodnik: 

-  kostka betonowa wibroprasowana grubości 6 cm 

-  podsypka z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm 

-  obrzeża 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej B10. 

Schody: 

-  kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm 

-  podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 

-  mieszanka betonowa (chudy beton) Rm=2,5 MPa 

-  kruszywo naturalne pospółka gr. 10 cm 

-  obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i ławie 

   betonowej  B10. 

 

6. Odwodnienie 
Wody opadowe z chodnika zostaną odprowadzone poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne na tereny zielone przylegające bezpośrednio do chodnika. 

W celu równomiernego spływu wód w poprzek chodnika obrzeże po stronie niższej 

(od strony rowu odwadniającego) należy zaniżyć o 1 cm w stosunku do nawierzchni 

chodnika. 

 

7.  Oczyszczenie rowu 
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu 

trawy i krzaków w obrębie rowu. 

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane wymiary rowu i skarp: 

-  szerokość dna co najmniej 40 cm (na szerokość płyty chodnikowej), 

-  nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3  

-  głębokość min. 0,3m – liczona jako różnica poziomów między dnem, a górną  

   krawędzią niższej skarpy. 

 

8.  Oświadczenie 
Oświadczam, że „Projekt budowlany Przebudowa istniejącego chodnika i oczyszczenie 

rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle – Wierzbica ul. Staszica” w 

Wierzbicy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

                                              Opracowała: mgr inż. Barbara Szczepaniak 

 

 



 


