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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

      

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

� Mapa w skali 1:500 

� 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 0627Z polegającej na wykonaniu peronów przystankowych dla nowo powstającej linii 

autobusowej. Opracowanie obejmuje także dojścia do peronów w m. Ustowo i Kurowo, oraz 

remont istniejących zjazdów na przyległe posesje.    

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Dokumentowany obszar położony jest w Województwie Zachodniopomorskim, Starostwo 

Police, Gmina Kołbaskowo na działkach nr 43/2, 110 obr. Ustowo; dz. nr 45/1, 50, 51 obr. 

Kurów w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 0627Z na relacji Ustowo – Siadło 

Górne.  

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

1) Ustowo – zjazd do ul. Autostrada Poznańska 

Lokalizacja ta stanowi granicę miasta Szczecin i Ustowa. W miejscu tym droga 

powiatowa posiada szerokość 7,0 m na odcinku nowo wybudowanego odcinka, natomiast na 

dalszym odcinku w m. Ustowo szerokość wynosi ok. 5,0 m. W części nowo wybudowanej 
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jezdnia ograniczona jest krawężnikami betonowymi wyniesionymi na 12 cm, natomiast na 

pozostałym odcinku posiada miejscami pobocze gruntowe lub krawężnik wtopiony.  

2) Ustowo – centrum 

W miejscu tym droga powiatowa posiada szerokość ok. 6,0 – 6,5 m. Na części 

ograniczona jest krawężnikami betonowymi, natomiast miejscami pobocze zostało utwardzone 

nawierzchnią bitumiczną w całości do ogrodzeń sąsiadujących posesji. Po stronie wschodniej 

drogi znajduje się wyspa rozdzielająca drogę powiatową od placu postojowego. Wyspa ta 

zagospodarowana jest jako teren zieleni na której znajdują się także słupy oświetleniowe. W 

przedmiotowym obszarze znajduje się istniejąca wiata przystankowa dla linii PKS na kierunku 

Kurów. 

3) Kurów – osiedle 1 

Jest to prosty odcinek drogi powiatowej o szerokości jezdni 6 m z poboczami gruntowymi 

porośniętymi trawą. W sąsiedztwie znajduje się zjazd gruntowy na powstające osiedle 

mieszkaniowe. Na poboczu rosną drzewa oraz znajduje się korzeń po wyciętym drzewie. 

4) Kurów – osiedle 2 

Jest to prosty odcinek drogi powiatowej o szerokości jezdni 5,5 m z poboczami 

gruntowymi porośniętymi trawą. W sąsiedztwie znajduje się zjazd gruntowy na powstające 

osiedle mieszkaniowe oraz zjazd na teren przedszkola. Na poboczu rosną drzewa. 

5) Kurów – centrum 

Droga powiatowa przebiega w łuku poziomym o promieniu ok. 70 m. Posiada jezdnię o 

szerokości 6 m na odcinkach prostych przed i za łukiem, natomiast na łuku poszerzona jest w 

najszerszym miejscu do 6,8 m. Po południowej stronie łuku znajduje się wyspa która główna 

jezdnię od dochodzących jezdni o szerokości ok. 3,5 m przebiegających jako kontynuacje 

odcinków prostych. Większa część wyspy została rozjeżdżona podczas manewrów skrętu w 

jezdnie dochodzące do drogi powiatowej. Po stronie południowej znajduje się wiata 

przystankowa linii PKS dla relacji w kierunku Ustowa. Obszar ten jest wolny od drzew i innej 

roślinności wysokiej. 
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5. OPIS PROJEKTU 

5.1. Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe 

a. Ustowo – zjazd do ul. Autostrada Poznańska 

Pierwszy odcinek drogi powiatowej, na którym zaprojektowano przystanek autobusowy 

znajduje się na granicy Szczecin-Ustowo na zjeździe do ul. Autostrada Poznańska. Lokalizacja 

przystanku wraz z zatoką autobusową znajduje w odległości 120 m od granicy miejscowości.  

Na odcinku tym /od granicy do przystanku/ zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m 

wraz ze zjazdami na przyległe posesje. 

Zaprojektowano zatokę o szerokości 3,0 m wraz z peronem o szerokości 2,0 m, na którym 

zlokalizowano wiatę przystankową.  

• Likwidacja kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną 

Projektowane elementy nie kolidują z linia napowietrzną nN-0,4kV wykonanej 

przewodami typu AL. O przekroju 50mm2 wyprowadzonej ze stacji „Ustowo” Nr 1110 i 

biegnącej wzdłuż głównej ulicy w Ustowie w raz z przyłączami napowietrznymi i 

kablowymi. Linia napowietrzna przebiega przeciwległą stroną ulicy niż jest realizowana 

inwestycja. Przyłącze kablowa przebiegające na działce 43/1 w Ustowie pod 

projektowanym chodnikiem w sąsiedztwie zjazdu zostało zabezpieczone rurą dwudzielną 

typu AROT na odcinku 3,0 m. 

• Likwidacja kolizji z infrastrukturą teletechniczną 

W miejscach oznaczonych na rys. nr 02 pod zjazdami oraz pod zatoką autobusową należy 

przewody istniejącej sieci TP ułożyć w rurach dwudzielnych typu Arot. 

b. Ustowo – centrum 

 W tej lokalizacji zaprojektowano jeden peron oraz jedną zatokę dla komunikacji 

autobusowej. 

Ze względu na wąski pas terenu pomiędzy krawędzią drogi, a granicą pasa drogowego w 

miejscu obecnie znajdującej się wiaty przystankowej PKS na relacji Szczecin – Siadło Górne 

zaprojektowano wyłącznie peron o parametrach: długości 20 m i szerokości 2,0 m ograniczony 

krawężnikiem betonowym 15x30 wyniesionym 15 cm przy krawędzi jezdni. Projektowany peron 

ograniczony został do długości 20 m ze względu na zlokalizowane  wjazdy na przyległe posesje 

po obu stronach. Istniejąca wiatę przystankową należy zdemontować i postawić 

nowoprojektowana w wyznaczonym miejscu o wymiarach 3,5x0,9 m.  
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Zatokę autobusową zaprojektowano dla relacji Siadło Górne – Szczecin. Zlokalizowana 

została na terenie zieleni biegnącej wzdłuż drogi. Projektowana jezdnia zatoki  jest szerokości 3,0 

m, natomiast peron jest szerokości 2,5 m. Do zatoki zaprojektowano chodnik prowadzący z obu 

kierunków odsunięty od zatoki poza słupy energetyczne. Na peronie przewidziana została 

lokalizacja wiaty przystankowej. W miejscu projektowanego chodnika należy usunąć istniejące 

krzewy iglaste w ilości 4 szt. 

• Likwidacja kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną 

Projektowane elementy nie kolidują z istniejącym słupem  linii napowietrznej nN-0,4kV 

wraz z zejściem kablowym linii napowietrznej i złączem kablowo – pomiarowym typu 

ZK-1/R+1TL zlokalizowanym pod przedmiotowym słupem przy dz. nr 60 w Ustowie. 

Słup ten znajduje się na terenie zieleni. 

• Likwidacja kolizji z infrastrukturą teletechniczną 

W miejscach oznaczonych na rys. nr 03 pod zatoką autobusową należy przewody 

istniejącej sieci TP ułożyć w rurach dwudzielnych typu Arot. Znajdującą się w miejscu 

projektowanej zatoki istniejąca studnię telekomunikacyjną należy wzmocnić przez 

obmurowanie bloczkami betonowymi oraz należy zastosować ramę z pokrywą ciężką 

jezdniową przystosowana do ruchu kołowego. 

c. Kurów – osiedle 1 

W miejscu tym ze względu na wąski teren pomiędzy krawędziami drogi, a granicami pasa 

drogowego /odpowiednio 4,3 m i 2,3 m/ zaprojektowano wyłącznie perony dla obu relacji 

autobusowych.  

Perony te zlokalizowano naprzemiennie i pomiędzy nimi zaprojektowano przejście dla 

pieszych. Do peronu od strony ul. Na Klifie zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m. Perony 

zaprojektowano o wymiarach 30x2,0 m wraz z poszerzeniem na lokalizację wiat 

przystankowych. 

Ze względów na kolizje oraz warunki bezpieczeństwa ruchu należy usunąć istniejące 

drzewa w ilości – 3 szt. 

• Likwidacja kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną 

Projektowane obiekty w postaci chodnika przebiegają nad przyłączem kablowym. Nie 

projektuje się obniżenia terenu, rzędne projektowane chodnika będą wyniesione 

względem istniejącej jezdni. Prace ziemne prowadzone głębiej niż 40 cm poniżej terenu 

należy wykonywać ręcznie w pobliżu przebiegającego przyłącza przy zachowaniu 
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szczególnej ostrożności. – wobec powyższego nie są wymagana dodatkowe 

zabezpieczenia kabla. 

d. Kurów – osiedle 2 

W miejscu tym dla relacji Siadło Górne – Szczecin z uwagi na wąskie pobocze w pasie 

drogowym /1,7 m/ zaprojektowany został peron o wymiarach 30x1,5 m z poszerzeniem o dł. 20 

cm na wiatę połówkową o głębokości 0,5 m. 

Natomiast dla relacji Szczecin – Siadło Górne zaprojektowano zatokę przystankową o 

szerokości jezdni 3,0 m i peronu 1,5 m. Początek zatoki /skos 1:8/ znajduje się w miejscu 

istniejącego zjazdu do przedszkola. Zjazd ten podlega również przebudowie w ramach 

opracowania. Zaprojektowano zjazd o szerokości jezdni 5,5 m i skosach 1:1 na długości 2 m.  

Od peronu zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m prowadzący do zjazdu i dalej do 

przejścia dla pieszych. 

• Likwidacja kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną 

Na przedmiotowym terenie nie występuje infrastruktura elektroenergetyczna. 

• Likwidacja kolizji z infrastrukturą teletechniczną 

W miejscu przebudowywanego zjazdu w przypadku braku zabezpieczenia 

przebiegającego kabla linii telekomunikacyjnej należy zabezpieczyć go przez ułożenie rury 

dwudzielnej typu Arot. 

• Likwidacja kolizji z infrastrukturą wod.-kan. 

W miejscu projektowanego peronu autobusowego istniejący hydrant należy przesunąć 

zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej. 

e. Kurów – centrum 

W miejscu tym zaprojektowano peron oraz zatokę autobusowa.  

Peron dla kierunku Siadło Dolne o długości 20 m i szerokości 1,5 m zlokalizowany został 

przed łukiem poziomym przed posesją 1-1a, natomiast zatoka autobusowa wraz z peronem 

zlokalizowana została na łuku poziomym  po jego zewnętrznej stronie. Teren zieleni znajdujący 

się na skrzyżowaniu należy  zabudować nawierzchnia  z kostki betonowej dla tymczasowego 

umożliwienia przejazdu pojazdów do dróg gminnych. Planowane jest w tym miejscu 

przebudowanie układu skrzyżowania w ramach budowy dróg gminnych. Lokalizacja zatoki 

dostosowana jest do docelowego jej umiejscowienia. 

Zatokę autobusową o szerokości jezdni 3,0 m należy oddzielić od jezdni krawężnikiem 

wtopionym 15x22 cm. Peron szerokości 2,0 m należy od strony zatoki ograniczyć krawężnikiem 
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betonowym 15x30 cm wyniesionym na 15 cm. Przy peronie należy zamontować nową wiatę. 

Obecnie istniejąca wiatę należy zdemontować.  

• Likwidacja kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną 

Projektowane obiekty tj. chodnik oraz zatoka autobusowa nie kolidują ze słupem linii 

napowietrznej nN-0,4kV wraz z zejściem z linii napowietrznej i złączem kablowym typu 

ZK-4p zlokalizowanym pod przedmiotowym słupem. Linia napowietrzna przebiega nad 

istniejącą drogą powiatową wobec czego nie ulega zmiana skrajni.   

5.2. Konstrukcja nawierzchni 

Wszystkie perony zaprojektowano z nawierzchni z kostki betonowej oddzielonej od 

jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym 15 cm ponad jezdnię i posadowione na 

ławie betonowej z bet. C12/15. Od strony terenu zaprojektowano ograniczenie z obrzeży 

betonowych 8x30 cm posadowionych na ławie z oporem z bet. C12/15. 

Zatoki autobusowe zaprojektowano z nawierzchni z kostki betonowej oddzielonej od 

jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm wyniesionym 2 cm ponad nawierzchnie 

jezdni bitumicznej. 

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem 

betonowym najazdowym  15x22 cm wyniesionym 3 cm. 

Pochylenie poprzeczne zatok autobusowych i peronów wynosi 2% i skierowane jest w 

kierunku jezdni. 

Projektowany peron/chodnik 

• 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=1,00 

 41 cm 

Projektowany zjazd 

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

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

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

• 20 cm - podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00 

 51 cm 
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Projektowana zatoka 

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

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

• 22 cm  – podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, 

• 20 cm - podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00 

 53 cm 

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 oraz 0,50 m 

lub równoważną, spełniającą w/w parametry. 

 

5.4. Wycinka drzew 

W związku z planowanymi pracami budowlanymi niezbędna będzie wycinka drzew 

i krzewów oznaczonych na rysunku nr 04 i 05. Wykaz drzew znajdujących się w tym obszarze 

przedstawiono na rys nr 08 i odpowiednio w tabeli poniżej: 

 

Lp Gatunek drzewa 

Ilość 
rozgał ęzień 
pnia na wys. 

130 cm 
[szt.] 

Obwód pnia 
na wys.130 

cm [cm] 

Średnica 
korony [m] 

Średnica 
pnia 

 

1 
Dąb szypułkowy  
(Quercus robur) 

1 235,0 14,0 _ 
 

2 
Kasztanowiec zwyczajny 

(Aesculus hippocastanum) 
1 195,0 11,0 _ 

do 
wycięcia 

3 Dąb szypułkowy  
(Quercus robur) 

1 255,0 13,0 _ 
 

4 
Kasztanowiec zwyczajny 

(Aesculus hippocastanum) 
1 220,0 9,0 _ 

do 
wycięcia 

5 
Kasztanowiec zwyczajny 

(Aesculus hippocastanum) 1 275,0 14,0 _ 
do 

wycięcia 

6 ścięty pień 1 _ _ 1,0 
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7 
Kasztanowiec zwyczajny 

(Aesculus hippocastanum) 
1 236,0 16,0 _ 

 

8 ścięty pień 1 _ _ 0,9 
do 

wycięcia 

9 ścięty pień 1 _ _ _ 
 

10 
Dąb szypułkowy  
(Quercus robur) 1 335,0 14,0 _ 

do 
wycięcia 

11 Kasztanowiec zwyczajny 
(Aesculus hippocastanum) 1 295,0 16,0 _ 

do 
wycięcia 

12 
Dąb szypułkowy  
(Quercus robur) 

1 390,0 14,0 _ 
 

13 ścięty pień 1 _ _ 1,2 
 

14 
Dąb szypułkowy  
(Quercus robur) 

1 370,0 19,0 _ 
 

 krzew Powierzchnia – 35 m2 
do 

wycięcia 

 

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, peronów, zjazdów i chodników. 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni drogowych odprowadzane będą poprzez 

spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren bez wprowadzania zmian w gospodarce wodnej. 

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. 
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7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH  

  Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 

8. UWAGI 

W czasie robót należy zapewnić dojazd do przyległych posesji. 

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. 

O zamiarze prowadzenia prac należy powiadomić TP z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem. 

W pobliżu infrastruktury podziemnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych na głębokości większej niż 40 cm, ustalić należy 

głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury metodą przekopu próbnego. 

 

 Opracował 
 
 mgr inż. Łukasz Mężydło 
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