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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

      

� Umowa z Inwestorem nr 199/2011 z dnia 28.09.2011 r. 

� Mapa w skali 1:1000 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

� Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

� Inwentaryzacja do celów projektowych. 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej 

nr 0629Z polegającej na umożliwieniu manewru zwracania dla autobusów kursujących po nowo 

powstającej linii komunikacyjnej.  

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Dokumentowany obszar położony jest w Województwie Zachodniopomorskim, Starostwo 

Police, Gmina Kołbaskowo na działkach nr 130/2, 92/3 obr. Kamieniec w granicach pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 0629Z na relacji Kołbaskowo-Kamieniec.  

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Miejsce inwestycji zlokalizowane jest na skrzyżowaniu  dróg, oraz w miejscu tym droga 

powiatowa przebiega w łuku poziomym. W obrębie skrzyżowania znajduje się wyspa 

rozdzielająca drogę powiatową od dróg dochodzących. Na wyspie tej zlokalizowana jest wiata 

przystankowa dla komunikacji PKS. 

Droga powiatowa jest szerokości ok 5 m o nawierzchni bitumicznej. Drogi dochodzące w 

sąsiedztwie wyspy posiadają szerokość 8 m i są także wykonane z nawierzchni bitumicznej. 
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5. OPIS PROJEKTU 

5.1. Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe 

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej wyspie porośniętej 

trawą w obszarze toru jazdy autobusu. Zaprojektowano dwa perony przystankowe o długości 

10 m  i szerokości 2,0 m. Wiatę dla oczekiwania podróżnych projektuje się w miejscu istniejącej 

wiaty na wyspie z wymianą jej na nową. Jezdnia w obrębie peronów zostanie wyłączona z ruchu 

z dopuszczeniem poruszania się wyłącznie autobusów i pojazdów dojeżdżających do posesji. 

Perony zaprojektowano przez ograniczenie od strony jezdni krawężnikiem 15x30 cm 

posadowionym na ławie betonowej z bet. C12/15 wyniesiony o 15 cm ponad nawierzchnię 

jezdni, natomiast od strony terenu ograniczono obrzeżem betonowym 8x30 cm.  

Pochylenie poprzeczne peronów wynosi 2% i skierowane jest w kierunku jezdni. 

 

5.2. Konstrukcja nawierzchni 

Projektowany peron 

• 8 cm  – w-wa ścieralna z kostki betonowej, 

• 3 cm  – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

• 10 cm  – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

• 20 cm - podłoże gruntowe zagęszczone do Is=0,97 

 41 cm 

 

Projektowana nawierzchnia bitumiczna 

•   5,0 cm  – w -wa ścieralna z betonu asfaltowego 

•   8,0 cm  – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 

• 10,0 cm  – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 

• 20,0 cm  – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0-32,5 stabilizowanego mechanicznie            

• 20,0 cm – podłoże gruntowe zagęszczone do Is=0,97 

 43,0 cm  
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5.3. Projektowana wiata przystankowa 

Należy zastosować wiatę przeszklona firmy SOPEL z Grupy I Typu 3 o konstrukcji 

stalowej i wymiarach: 

Wysokość – 2,69 m 

Długość – 3,49 m 

Szerokość – 0,90 m  

lub równoważną, spełniającą w/w parametry. 

 

6. INFORMACJA O OCHRONIE ŚRODOWISKA  

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia 

użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg przewidziano: 

• utwardzoną nawierzchnię jezdni i peronów. 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni drogowych odprowadzane będą poprzez 

spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren. 

Nawierzchnie zaprojektowano z materiałów umożliwiających ich ponowne wykorzystanie 

i niepowodujących degradacji środowiska. 

Odpady którymi będą opakowania po materiałach budowlanych, materiały uszkodzone w 

czasie transportu lub budowy, należy zebrać w pojemniki na placu budowy i wywieźć na 

wysypisko. 

Roboty należy wykonywać w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać wymagania normowe dopuszczalnego hałasu. 

 

7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH  

  Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 
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8. UWAGI 

W czasie robót należy zapewnić dojazd do przyległych posesji. 

W pobliżu infrastruktury podziemnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przed przystąpieniem do robót na czas ich wykonywania należy opracować, zaopiniować 

oraz przedstawić Staroście Polickiemu do zatwierdzenia projekt czasowej zmiany organizacji 

ruchu. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. 

 
 
 
 
 
 
 Opracował 
 
 mgr inż. Łukasz Mężydło 
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