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IIA. PROJEKT UTWARDZENIA TERENU  I 

ZJAZDU 

 
 
 
 
 
 

Adres budowy: 
OBRĘB: 0012 SALATA 

 DZIAŁKA OZNACZONA NUMEREM  
GEODEZYJNYM: 60, 61 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SMYKÓW 
KATEGORIA OBIEKTU: IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor: 

GMINA SMYKÓW 
SYMKÓW 91 

26-212 SMYKÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOŃSKIE MAJ 2016 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania 

b) obowiązujące Polskie Normy i przepisy 
c) ustalenia dokonane z inwestorem odnośnie zakresu inwestycji i rodzaju inwestycji 
b) informacje uzyskane od inwestora o przeznaczeniu przedmiotowego budynku 
c)wizja własna w terenie z dokonaniem niezbędnych pomiarów i oględzin 

 
2. Temat opracowania . 
 Tematem opracowania jest budowa zjazdu, dojść i dojazdów do budynku świetlicy w 
Salacie gm. Smyków na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 60 i 61  
 
3. Podstawowe dane techniczne 
 wymiary miejsc postojowych    - 2,50x5,0m – 4 szt. 
 wymiary miejsc postojowych dla NSP   - 3,60x5,0m – 1 szt. 
 nawierzchnia dróg manewrowych    - kostka brukowa gr 8cm 
 nawierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych i opaski - kostka betonowa gr. 6cm 
 nachylenie poprzeczne      - 1% 
 nachylenie podłużne      -  2% 
 
4. Przekroje normalne i konstrukcyjne 
 Dla przedmiotowego zadania przyjęto następujące konstrukcję nawierzchnia: 
- miejsca postojowe: 
  - warstwa ścieralna z betonowych płyt ażurowych gr. 8 cm, 
  - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 20cm, 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm 
- drogi manewrowe: 
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
  - warstwa podsypki żwirowej 0-4 mm gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31mm gr. 20cm, 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm 
- zjazd: 
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
  - warstwa podsypki żwirowej 0-4 mm gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31mm gr. 20cm, 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm 
 Projektowane miejsca postojowe posiadać będą spadek 1% w kierunku dróg manewrowych. 
Drogi manewrowe posiadać będą spadek 2% w kierunku miejsc postojowych (daszkowy). 
Spływ wód opadowych wzdłuż obrzeży betonowych na teren biologicznie czynny. 
Ograniczenie jezdni stanowić będą obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm ustawione 
na ławie betonowej z oporem (beton B15).  
 
5. Odwodnienie. 
Nawierzchnię odwadnia się powierzchniowo poprzez zdane spadki podłużne oraz poprzeczne 
na teren biologicznie czynny. 
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6. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 
sieci. Zaleceni to dotyczy w szczególności sieci gazowej, energetycznej i drenarskiej 
posadowionych stosunkowo płytko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


