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                                      OPIS TECHNICZNY

                       Do projektu technicznego wykonawczego
                       na przebudowę drogi gminnej ulicy Plac Neptuna
                       w Międzyzdrojch na odcinku długosci 76,53 mb
                        działka nr 230/22, obręb 21.

1. Podstawa opracowania :
- umowa-zlecenie Gminy Międzyzydroje nr ZP.ITI/342/   /   /2009
- warunki techniczne wykonania przebudowy drogi – ulicy
- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
- pomiary liniowe i wysokościowe profilu podłużnego i przekrojów 
  poprzecznych w skali 1: 100/50 i 1:250
- oględziny stanu istniejącego urządzeń infrastruktury technicznej
  i rozpoznaniem geotechnicznym gruntów w pasie drogowym
- inwentaryzacja stanu technicznego ulicy i dokumentacja fotograficzna
- konstrukcja nawierzchni

      - elementy i szczegóły urządzeń małej architektury i zieleni
      - przedmiar robót i kosztorys inwestorski
      - wytyczne projektowania ulic Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych -
         Warszawa 1992 r.
      - katalog powtarzalnych elementów drogowych – Transprojekt Warszawa
                                                                                                                     1990 r.
     - instrukcja oznakowania  dróg i ulic GDDKiA

2.  Zakres i cel opracowania
Projekt  obejmuje  przebudowę  odcinka  drogi  gminnej  –  ulicy  PLAC  NEPTUNA, 
zlokalizowanej  na działce  nr 230/22 obręb 21 w m.  Międzyzdroje  gm.  Międzyzdroje 
o  długości  75,5  mb  polegającą  na  wykonaniu  ciągu  pieszo  –  jezdnego  poprzez 
utwardzenie  nawierzchni  placu  mozaiką  kostki  betonowej  grubości  8  cm  i  kostką 
granitową  rzedową  grubości  9/11  cm  wraz  z  urządzeniem  elementów  infrastruktury 
technicznej,  małej  architektury  i  zieleni,  wjazdów  i  zjazdów   do  sąsiadujących 
nieruchomości położonych wzdłuż drogi dojazdowej i ciągów chodnikowych placu.



W zakres planowanego wykonania robót wchodzic będzie:
1. Pomiary  liniowe  i  otworzenie  punktów  sytuacyjno-wysokościowych  profilu 

podłużnego  i przekrojów poprzecznych na długości 75,50 mb.
2. Rozbiórka nawierzchni chodnikowych z płyt betonowych 40x40x5cm na pow. - 

132,5,0 m2
3. Rozbiórka nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej grub.6 cm na pow.   - 

61,5 m2
4. Rozbiórka krawężników betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x30x100cm 

i  obrzeży  8x30  cm  na  ławie  beton.  zwykłej  z  wywiezieniem  na  odl.  1  km 
- 130,0 m                                                                                 

5. Remont cząstkowy nawierzchni chodnikowych z płyt betonowych 40x40x5 cm
- 178,0 m2

6. Usunięcie warstwy humusu grub 15 cm z transportem urobku na odl. 2 km
683,0  m2

7. Wykonanie korytowania na poszerzeniach w gruncie I-III kat.
na głebokośc do 25 cm na powierzchni                                                              -  
683,0 m2

8. Wykonanie robót ziemnych koparkami o pojemności łyżki 0,4 m3
z transportem urobku na odległośc do 2 km w ilości                                           - 
205,0 m3

9. Wykonanie warstwy odcinająco-odsączającej z piasku o uziarnieniu do 2 cm
 grubości 10 cm                                                                                     
  569,0 m2

10. Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm typu ulicznego
na ławie betonowej z oporem /wystające/ w ilości                                               -  
380,0 mb

11. Ustawienie krawężników betonowych najazdowych i skosów
na ławie betonowej zwykłej w ilości                                                                    -  
140,0 mb

12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwą betnu B.7,5
grubości do 12 cm                                                                     
 569,0  m

13. Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej ( typu - Pozbruk, Starobruk, 
barwy jesieni, nostalit, rondo - melanż)
grubości 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 w/wą grub 5 cm w liości           
569,0 m2

14. Ułożenie nawierzchni z mozaiki kostki granitowej żóto-szarej 9/11 cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4 w/wą grub 5 cm w ilości -
65,0 m2

15. Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej,deszczowej,
teletechnicznych i  zaworów hydrantowych w ilości                                              -  
13,0 szt

16. Remont kanałów z wyminą  rur PVC o średnicy 160 mm w ilości -
25,0 mb

17. Wykonanie stup fundamentowych żelbetowych pod gazony rabat kwiatowych
2,10 m3



18. Wykonanie cokołów z cegły klinkierowej pełnej pod gazony rabat kwiatowych
z montażem wsporników stalowych i siedzisk drewnianych
169,3 mb

19. Remont studni kanalizacji deszczowej z zamontowaniem przykrawężnik.
Krat ściekowych i ułożeniem przykanalika z rur PCC 0 150 mm wraz
z wymianą pokryw żeliwnych kolektora sanitarnego 25 ton w ilości                   - 
3,0 kpl.

20. Oznakowanie pionowe i malowanie przejśc dla pieszych w ilości                       -  
1,0 szt

21. Plantowanie, humusowanie i obsianie poboczy i skarp na powierzchni               -   
200,0 m2

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO :

Ulica  Plac  Neptuna  w  miejscowości  Międzyzdroje  stanowi  pas  zieleni  i  ciąg 
komunikacyjny drogi gminnej, lokalnej klasy L, zapewniający obsługę ruchu pojazdów 
samochodowych dla dostaw zaopatrzeniowych, gospodarczych, technicznych i dostępu 
do posesji i nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy dla potrzeb mieszkańców.
Ulica  przebiega  w  terenie  płaskim,  posiada  niweletę  podłużną  z  jednorodnie 
ukierunkowanym spadkiem podłużnym w kierunku ulicy Gryfa  Pomorskiego,  różnice 
rzędnych niwelety drogi mieszczą się w granicach 0,85 m na odcinku całkowitej długości 
75,5 m.
Rozpoczyna  się  od  skrzyżowania  z  drogą  gminną  ulicą  Gryfa  Pom.  i  przebiega 
wydzielonym  pasem  drogowym  działka  nr.  230/22  obręb  21  na  długości  75,5  mb  i 
kończy się na granicy zabudowanej działki nr 230/11.
Ulica  uzbrojona  i  urządzona  w urządzenia  infrastruktury  technicznej  t/j  :  kanalizację 
sanitarną Ks 0 200mmm kanalizację deszczową Kd 0 160,200 i 315 mm, wodociąg W 
O125  mm,  siec  elektroenergetyczną,  teletechniczną  i  oświetleniową  na  słupach 
ozdobnych z rur stalowych.
Posiada nawierzchnię jezdni o zmiennej szerokości od 10,1 do 15,5 m na całej długości 
obustronnie  urządzoną  w  nawierzchnię  pieszo-jezdni  z  płyt  betonowych 
wibroprasowanych  z  posypką  o  grubości  5  cm,  rozdzieloną  nieurządzonym  pasem 
zdegenerownej zieleni o zmiennej szerokości 0d 6,1 do 10,5 m, zamkniętą obustronnym , 
obrzeżem betonowym typu ulicznego o znacznym stopniu zużycia, spękaniach i ubytkach 
strukturalnych  betonu,  nawierzchnia  zdekapitalizowana  o  zmiennej  i  nieregularnej 
konstrukcji  przekroju  poprzecznego,  wynikłej  na  skutek  prowadzonych  w  latach 
ubiegłych  robót  liniowych  przy budowie kolektora sanitarnego,  wodociągu,  przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych  do  posesji  oraz  budowy  kanalizacji  teletechnicznej  i  innych 
urządzeń infrastruktury techniczenej.



Nawierzchnia  zmienna  na  swej  szerokości,  w ½ szerokości  jezdni  wykonana  z   płyt 
betonowych  o  wymiarach  40x40x5  cm  wibroprasowanych  z  posypką  koloru  żółto-
szarego, posadowiona na podsypce piaskowej wzmocnionej tłuczniem krzemionkowym, 
Odtworzone  przekroje  poprzeczne  posiadają  niejednorodne  spadki  poprzeczne  w 
granicach od 1,5 do 4,5 % oraz nieregularny – odkształcony profil podłużny nawierzchni 
a, także ubytki, sfaudowania i zapadnięcia nawierzchni.
Ulica o ograniczonej nośności , oznakowana ogranicziem wjazdu pojadów o ładowności 
powyżej  2,5 ton..
Konstrukcja  ulicy  posadowiona  na  gruntach  rodzimych,  piaszczystych   morenowych 
jednofracyjnych kategorii II i III o znacznej zwięzłości i miąższości gruntów, stabilizacja 
i przepuszczalnośc gruntów dobra.
Oceny dokonano na podstawie dokonanych odkrywek sondowych na głebokość do 1,5 m 
oraz  na  podstawie  danych  uzyskanych  na  podstawie  robót  liniowych  i  przekopów 
poprzecznych  wykonanych  w  terakcie  budowy  rurociągu  kanalizacji  sanitarnej  i 
magistrali wodociągowej w latach 90 XX wieku.
Ulica w początkowym odcinku zawartym pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego i zjazdem na 
działkę  nr  230/11  po  lewej  i  prawej  stronie,  posiada  urządzony  chodnik  z  płytek 
betonowych 40x40x5 cm o szerokości zmiennej od 3,2 do 4,5 m m oraz lokalnie, odcinki 
nawierzchni  chodnikowej  z  kostki  betonowej  grub.  6  cm.  W części  usytuowanej  na 
gruntach przyległych zabudowanych nieruchomości  (działki nr 230/27, 230/28, 230/1.
Ulica  oznakowana  podstawowymi  znakami  pionowymi  na  słupkach  rurowych  o 
znacznym stopniu zużycia, korozji i braku czytelności.

Na  podstawie  wykonywanych  w  latach  1995/2000  robót  sieciowych  t/j:  budowy 
kolektora sanitarnego 0 200 mm PVC, magistrali wodociągowej 0150 mm PE, przyłączy 
wod-kan  i  uzbrojenia  elektroenergetycznego,  linii  teletechnicznej  stwierdza  się 
występowanie  korzystnych  warunków  gruntowo-  wodnych  i  zaleganie  gruntów 
rodzimych, piasków II i III kategorii.
Liniowe wykopy odtwarzane poprzez zasypanie różnorodnym materiałem piaszczystym, 
gruzem budowlanym  i  dowiezionym  kruszywem  odpadowym  ,  wpłynął  na  powstnie 
niekorzystnych  odkształceń  profilu  podłużnego,  zmianę  niwelety  jezdni,  nastąpiły 
lokalne  zapadnięcia  powodujące  sfaudowania  liniowe  i  poprzeczne  istniejącej 
nawierzchni.
Nierówności  przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego  powodują  koniecznośc 
dostosowania  niwelety  do  wymagań  rzędnych  posadowienia  istniejących  i 
projektowanych  obiektów  mieszkaniowych,,  zabudowanych  bram  wjazdowych  na 
przyległe nieruchomości..

Koniecznośc dostosowania rzędnych niwelety ulicy do niwelety wjazdów i zjazdów na 
sąsiadujące  nieruchomości  powoduje  zastosowanie  przełamań  profilu  podłużnego  i 
spadków  poprzecznych  a,   także  potrzebę  zagospodarowania  i  odprowadzenia  wód 
opadowych do naturalnych zlewni, porzez zabudowę studni rewizyjnych, montażu kratek 
ściekowych  przykrawężnikowych  z  przykanalikami   i  włączenia  w  istniejący 
przystosowany i zrewidowany przez ZWiK  kolektor 0 200 mm.



Lokalizacja  posadowienia  przykanalików,  studni  rewizyjnych  i  kratek  ściekowych 
dostosowana została do wymagań i potrzeb prawidłowego odwodnienia i określona na 
planie  sytuacyjnym,  zwłaszcza  w  miejscach  wyniesionych  murowanych  z  cegły 
klinkierowej rabat – gazonów kwiatowych.
Konfiguracja rzędnych wysokościwych przekroju poprzecznego istniejącego pasa zieleni 
powodują  konieczność  dostosowania  projektowach  spadków  poprzecznych  iprofilu 
podłużnego do istniejącego kolektora deszczowego, studzienek i krat ściekowych oraz 
naturalnych zlewni wód opadowych w kierunku ul.Gryfa Pomorskiego i projektowanych 
wysp zieleni  i trawników.

4. PROJEKTOWANA TRASA  :

Ukształtowanie terenu, warunki gruntowe, szerokośc istniejącego psa drogowego ulicy 
jak i istniejąca zabudowa budynków mieszkalnych, wjazdów na posesje orzaz urządzone 
bramy  wjazdowe  i  dojścia  do  posesji  i  istniejąca  infrastruktura  techniczna  ulicy 
spowodowało,  że  projektowana  niweleta  nowej  nawierzchni,  dostpsowana  została  do 
naturalnych pochyleń podłużnych, spadków poprzecznych skierowanych do zlewni ulicy 
Gryfa  Pomorskiego  oraz  zaprojektowanych  krat  ściekowych,  włączonych  do  do  sieci 
istniejącego kolektora O 200 i 315 mm i spadków poprzecznych zmiennych łamanych na 
całej  długości  ulicy  od  skrzyżowania  z  ulicą  Gryfa  Pom.  do  granicy  sąsiadujących 
zabudowanych nieruchomości na Placu Neptuna.
Niweleta  odwzorowuje  zasadniczo  istniejące  pochylenia  i  dostosowana  zostaje  do 
rzędnych istniejących z tendencją przewyższenia w granicach +/- 20 cm. Zabezpieczając 
przyległe  obiekty  kubaturowe  przed  napływem  wód  opadowych  sprowadzonych  z 
terenów  pasa  drogowego,  przyległych  nieruchomości  i  sięgaczy  dojazdowych 
gruntowych dróg gminnych.
Projektowane pochylenia podłużne zawarte zostały w przedziale od 2,0  do 4,5 %, zaś 
spadki  poprzeczne  od  2,0  do  4,7  %  i  mieszczą  się  w  dopuszczalnych  parametrach 
technicznych dla drogi ulicy  klasy L położonej w terenie równinnym.( zwłaszcza ciągu 
pieszo-jezdnego  z  ograniczoną  dostępnością  pojazdów  do  pojazdów  alarmowo-
technicznych i służb komunalnych).

5. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  :

Po rozebraniu uszkodzonej pofaudowanej i niestabilnej powierzchni istniejących pasów 
nieuporządkowanej  zieleni,  usunięciu  warstwy  humusu  i  wykonaniu  koryta  do 
projektowanej  niwelety  w  miejscach  zawyżenia  i  sfaudowania,  należy  wykonac 
uzupełnienie warstwy odcinającej i podbudowy z chudego betonu B 7,5 warstwą grub. 12 
cm, następnie wykonać remont sieci kanalizacji deszczowej i ułożenie przykanalików z 
montażem studzienek i krat ściekowych.
Następnie przystapić do rozbiórki obrzeży betonych oraz nawierzchni chodnikowych z 
płytek beton. 40X40x5 i 35x35x5 cm, kostki betonowej grub.6 cm wraz z wykonaniem 
robót ziemnych i wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora.



Szczegółowy  zakres  robót  określa  przedmiar  robót  stanowiący  integralną  częśc 
opracowania.
W zakres robót wchodzi :
– koryto głębokości do 30 cm w gruncie I-III kat.
– Warstwa odcinająco-odsączająca z piasku stabilizowanego cementem 1:4 w/wą grub. 

10 cm
/wyrównanie profilu poprzecznego i wzmocnienie podbudowy/

– ustawienie obrzeży ulicznych 8x30 cm na ławie betonowej zwykłej
– ustawienie   obrzeży  na  połączeniach  rodzajów  nawierzchni   na  ławie  betonowej 

zwykłej
– ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grub. 8 cm barwionej (POZBRUK, 

STAROBRUK  –  typu  barwy  jesieni,  nostalit,  rondo)   na  posypce  cementowo-
piaskowej 1:4 w/wą grub. 5 cm

– ułożenie nawierzchni chodnikowych z kostki granitowej żółto-szarej grub. 9/11 cm 
– montaż  studni  rewizyjnych  i  krat  ściekowych  przykrawężnikowych  z  ułożeniem 

przykanalików
i wymianą pokryw żeliwnych Ks. /25/t/

– ława  betonowa  i  mur  gazonów  rabat  kwiatowych  z  montażem  wsporników  i 
drewnianych  siedzisk  ławek  z  elementów  drewna  liściastego  twardego 
impregnowanego

– regulacja wysokościowa studni Ks, Kd, Tt, H.
– oznakowanie pionowe 
– roboty porządkowe z rozplantowaniem humusu, obsianiem trawą, skarp i poboczy,
– remont cząstkowy nawierzchni z płyt beton wibroprasowanych z posypką i gładkich
– o wym 40x40x5 cm z częściową wymianą i uzupełniem  spękanych i uszkodzonych 

płyt.

Projektowana  przebudowa  ulicy  polegająca  na  wzmocnieniu  podbudowy  i  odnowie 
nawierzchni poprzez ułożenie jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm oraz urządzeniu 
chodników i dojść na posesje,  posiada zmienną szerokośc pasa drogowego zawartą w 
granicach od 6,20m do 14,65 m 
Projektowane roboty wykonywane na działce nr 230/22 stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Międzyzdroje -  załącznik : wykaz z rejestru gruntów i oświadczenie właściciela o 
prawie dysponowania gruntem.
  Projektowane  i  wyszczególnione  roboty  ograniczone  szerokościa  pasa  drogowego 
umożliwią sprawną i efektywną komunikację ciągiem pieszo – jezdnym dla mieszkańców
przyległych posesji, turystów i osób korzystających z usług handlowo-gastronomicznych 
sklepów  i  restauracji  zlokalizowanych  w  budynkach  i  utwardzonych  ogródkach 
zewnętrznych na Placu Neptuna , wpłyna na poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów 
dostawczych zaopatrzenia, sł€żb technicznych  i pieszych.
Umożliwią  optymalną  organizację,  oznakowanie  i  zabezpieczenie  ruchu,  zapewnią 
bezpieczne poruszanie się osób w tym osób niepełnosprawnych z uwagi na zachowanie 
parametrów  określonych   przepisami  o  ruchu  i  bezpieczeństwie  osób 
niepełnosprawnych(obniżenia  krawężników,  gładkiei  przyczepne  rodzaje 
nawierzchni,wyłączony  ruch  pojazdów  samochodowych,  oddzielenie  ciągu 



komunikacyjnego pieszego od działalności usługowo-gastronomicznej w tym ogródków 
pinych , smażalni itp.)
Przyjęte rozwiązania technologiczne konstrukcji nawierzchni i wznocnienia podbudowy 
zapewniają trwałość i wysoką jakość wykonania robót i eksploatacji ulicy.

Konstrukcję  podbudowy,  nawierzchni  jezdni,  ciągu  –  pieszo  -jezdnego, 
chodników,  wjazdów  i  nawrotnicy  należy  wykonać  z  materiałów  dopuszczonych  do 
użytkowania  publicznego,  posiadających  niezbędne  badania  laboratoryjne,  aprobaty  i 
atesty  techniczne  oraz  aktualne  deklaracje  zgodności  materiałowej  przedłożone  przez 
producenta dla każdej dostarczonej  partii na plac budowy.

Wbudowanie materiałów warunkowane jest dopuszczeniem  do ich stosowania 
przez inspektora robót drogowych posiadającego niezbędne przygotowanie zawodowe i 
stosowne uprawnienia budowlane w zakresie dróg.

6. ORGANIZACJA RUCHU :
      
     Zakłada się prowadzenie robót w zamkniętym i wyłączonym częciowo pasie 
drogowym ulicy z zachowaniem możliwości dojazdu do posesji i obiektów 
gastronomicznych i usługowo-handlowych oraz dojść mieszkańców do przyległych 
posesji.
Na czas realizacji obót wykonawca przedłoży projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
oznakowania pionowego i zabezpieczenia robót.

7. BHP :
Należy stosować się do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
20.09.2001 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczs eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
– szczególnie par. 8 tego rozporządzenia.

– Strefy niebezpieczne  :
– za strefy nieezpieczne (obszary) uważa sie miejsca zagrożone spadaniem

przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia.
– Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości z której mogą 

spadać materiały lub urządzenia i narzędzia, jednak nie mniej niż 6,0 m. W tej 
odległości powinny być ustawione bariery ochronne, wyznaczające granice obszarów 
niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze.

– Na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną budowy.

Roboty ziemne, rozbiórkowe, podbudowy, nawierzchnie, 
okrawężnikowanie,odwodnienie i oznakowanie wykonać zgodnie z warunkami 
“Specyfikacji technicznych należytego wykonania i odbioru robót” na zadanie 
pn :”Przebudowa drogi gminnej ulicy Plac Neptuna w Międzyzdrojach” na occiku 
długosci 75,5 m (działka nr 230/22, obręb 21). stanowiącą integralną część niniejszego 
projektu.



Po wykonaniu robót pod nadzorem osoby posiadającej niezbędne przygotowanie 
zawodowe i odpowiednie uprawnienia budowlane, konstrukcyjno-inżynieryjne w 
zakresie dróg, należy do odbioru końcowego przedłożyć :

– dokumentację powykonawczą
– inwentaryzację geodezyjną
– protokoły badań laboratoryjnych
– atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów
– rozliczenie materiałów z odzysku
– protokoły odbioru robót przejściowych i zanikających

Międzyzdroje ;  luty 2009 r.                                 Opracował : Wiesław Krystek
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                   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO :

Ulica  Plac  Neptuna  w  miejscowości  Międzyzdroje  gm.  Międzyzdroje  stanowi  ciąg 
komunikacyjny  pieszy  drogi  gminnej,  lokalnej  klasy  L,  zapewniający  obsługę  ruchu 
pojazdów dla dostaw zaopatrzeniowych,  gospodarczych,  techniczno -  materiałowych i 
dostępu  do  posesji  i  nieruchomości  zlokalizowanych  przy  ulicy  dla  potrzeb 
mieszkańców.
Ulica  przebiega  w  terenie  równinnym,  posiada  niweletę  podłużną  z  jednorodnie 
ukierunkowanym spadkiem podłużnym w kierunku ulicy Gryfa  Pomorskiego,  różnice 
rzędnych niwelety drogi mieszczą się w granicach 0,65 m na odcinku całkowitej długości 
75,5 m.
Rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą gminną ulicą Gryfa Pomorskiego i przebiega 
wydzielonym pasem drogowym działka  nr.  230/22  obręb 21 na  długości  75,53 mb i 
kończy się na granicy zbudowanwj działki nr 230/11 stanowiącej zabudowę usługowo-
mieszkalną.
Ulica  uzbrojona  i  urządzona  w urządzenia  infrastruktury  technicznej  t/j  :  kanalizację 
sanitarną Ks 0 200mmm kanalizację deszczową Kd 0 200 i 315 mm, wodociąg W  O125 
mm, siec elektroenergetyczną, teletechniczną i oświetleniową na słupach rurowych.
Posiada nawierzchnię  chodnikową o zmiennej  szerokości  od 4,5 do 5,5 m zamknięta 
obustronnym  obrzeżem  betonowym  typu  ulicznego  o  znacznym  stopniu  zużycia, 
spękaniach i ubytkach strukturalnych betonu, nawierzchnia dekapitalizowana o zmiennej 
i nieregularnej konstrukcji przekroju poprzecznego, wynikłej na skutek prowadzonych w 
latach  ubiegłych  robót  liniowych  przy  budowie  kolektora  sanitarnego,  wodociągu, 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych do posesji oraz budowy kanalizacji teletechnicznej i 
innych urządzeń infrastruktury techniczenej.

Nawierzchnia rodzajowo zmienna na swej szerokości, wykonana z płyt  chodnikowych 
40x40x5 cm wibroprasowanych gładkich i z posypką grysową, fazowanych ułożonych na 
podsypce  cem-piaskowej  i  wzmocnionej  podbudowie  tłuczniowej  /zaklinowanie 
podbudowy kruszywa mineralnego łamanego 0/32 mm stabilizowanego mechanicznie w/
wą grubości 12  cm/
Odtworzone  przekopy  poprzeczne  po  przyłączach  posiadają  niejednorodne  przekroje 
poprzeczne w granicach od 1 do 4,5 % oraz nieregularny – odkształcony profil podłużny 
nawierzchni  a,  także  ubytki  we  wszystkich  rodzajach  nawierzchni,  doraźnie 
uzupełnianych destryuktem bitumicznym.
Ulica o ograniczonej nośności , oznakowana ogranicziem wjazdu pojadów o ładowności 
powyżej  2,5 ton..
Konstrukcja  ulicy  posadowiona  na  gruntach  rodzimych,  piaszczystych   morenowych 
jednofracyjnych kategorii II i III o znacznej zwięzłości i miąższości gruntów, stabilizacja 
i przepuszczalnośc gruntów dobra.



Oceny dokonano na podstawie dokonanych odkrywek sondowych na głebokośc do 1,5 m 
oraz  na  podstawie  danych  uzyskanych  na  podstawie  robót  liniowych  i  przekopów 
poprzecznych  wykonanych  w  terakcie  budowy  rurociągu  kanalizacji  sanitarnej  i 
magistrali wodociągowej w latach 90 XX wieku.
Ulica  w  początkowym  odcinku  zawartym  pomiędzy  ul.  Gryfa  Pom,  a  sąsiadjącymi 
nieruchomościami  i  zamykającą  posesją  nr   230/1  wykonana  z  płyt  chodnikowych 
40x40x5 osiwo rozdzielona niezagospodarowanym pasem zieleni.
Nawierzchnie  chodnikowe  wymagające  przeprowadzenia  remontu  cząstkowego  z 
częściwą wymianą zużytych i zniszczonych płyt.
Ulica  oznakowana  podstawowymi  znakami  pionowymi  na  słupkach  rurowych  o 
znacznym stopniu zużycia, korozji i braku czytelności.
W początkowym odcinku ulicy po lewej stronie ulicy hm 0+015 zlokalizowany obiekt 
kultu  religijnego-  krzyż  drewniany  o  wysokości  ok.4,0  m  z  urządzonym  zieleńcem 
kwiatowym ogrodzonym płotkiem drewnianym.

Na  podstawie  wykonywanych  w  latach  1995-2000  robót  sieciowych  t/j:  budowy 
kolektora sanitarnego 0200 mmPVC, magistrali wodociągowej 015o mm PE, przyłączy 
wod-kan  i  uzbrojenia  elektroenergetycznego,  linii  teletechnicznej  stwierdza  się 
występowanie  korzystnych  warunków  gruntowo-  wodnych  i  zaleganie  gruntów 
rodzimych, piasków II i III kategorii.
Liniowe wykopy odtwarzane poprzez zasypanie różnorodnym materiałem piaszczystym, 
gruzem budowlanym  i  dowiezionym  kruszywem  odpadowym  ,  wpłynął  na  powstnie 
niekorzystnych  odkształceń  profilu  podłużnego,  zmianę  niwelety  jezdni,  nastąpiły 
lokalne  zapadnięcia  powodujące  sfaudowania  liniowe  i  poprzeczne  istniejącej 
nawierzchni.
Nierównosci  przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego  powodują  koniecznośc 
dostosowania  niwelety  do  wymagań  rzędnych  posadowienia  istniejących  i 
projektowanych obiektów mieszkaniowych, obiktów usługowo – handlowych i wjazdów 
na przyległe nieruchomości.

Koniecznośc dostosowania rzędnych niwelety ulicy do niwelety wjazdów i zjazdów na 
sąsiadujące  nieruchomości  powoduje  zastosowanie  przełamań  profilu  podłużnego  i 
spadków  poprzecznych  a,   także  potrzebę  zagospodarowania  i  odprowadzenia  wód 
opadowych do naturalnych zlewni, porzez zabudowę studni rewizyjnych, montażu kratek 
ściekowych  przykrawężnikowych  z  przykanalikami   i  włączenia  w  istniejący 
przystosowany i zrewidowany przez ZWiK  kolektor 0 200 i 315 mm mm.



                                    PRZEKROJE POPRZECZNE
  
                                               SKALA 1 : 50/100

                                              PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
                                              ULICY PLAC NEPTUNA W MIĘDZYZDROJACH
                                              GMINA MIĘDZYZDROJE
                                              NA ODCINKU DŁUGOŚCI  76,5 mb
                                              działka nr.230/22, obręb 21
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                                    OPIS  TECHNICZNY

     CZĘŚC OPISOWA NA WYKONANIE PRZEBUDOWY
     DROGI GMINNEJ ULICY PLAC NEPTUNA W MIĘDZYZDROJACH 
     Gmina Międzyzdroje na odcinku długości 76,5 mb
                                                                  działka nr 230/22, obręb 21.
          
           

1. Podstawa opracowania.

 1.1.Umowa Nr ITI/TK/    /   /02 /09

 1.2. Wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500

 1.3. Pomiary liniowe sytuacyjno-wysokościowe przeprowadzone w terenie

 1.4.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowania.

 1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
        w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz

               wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem

 1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
         i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
         drogowych

 1.7.  Wytyczne projektowania ulic Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
         Warszawa 1992 r.

 1.8   Katalog potarzalnych elementów drogowych – Transprojekt Warszawa 1999 r



.

 1.9.  Ogólne specyfikacje techniczne GDDP w Warszawie 1999 r.
  

               -D-00.00.00 – Wymagania ogólne
           - D-01.01.01  - Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy i punktów
                                    wysokościowych.
           - D-01.02.02   - Zdjęcie warstwy humusu lub darniny.

     - D-02.00.01  - Roboty ziemne. Wymagania ogólne
     - D-02-01.01  - Roboty ziemne. Wykonanie wykopów
     - D-04-02-01  - Warstwa odcinająca

           - D-04.01.01   - Koryto wraz  z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
           - D-04.06.02   - Podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
                                     mechanicznie.
           - D-04.06.03  -  Podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej/gruntocement/

     - D-05.03.23 -  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
           - D-06.04.01  - Krawężniki i obrzeża betonowe



                           PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

                           DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ
                                    ULICY PLAC NEPTUNA GMINA MIĘDZYZDROJE
                                    NA DŁUGOŚCI 75,50MB, DZIAŁKA NR 230/22, OBRĘB 21.

                                         Skala 1 : ------
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                           PRZEKROJE POPRZECZNE
                                      NORMALNE

                          DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ
                                  ULICY PLAC NEPTUNA GMINA MIĘDZYZDROJE
                                   na odcinku długości 75,53 mb, działka nr 230/22, obręb 21.
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                                                                             Międzyzdroje, dnia 22.02.2009 r.

Wiesław Krystek
ul.C.Skłodowskiej 12
72-500 Międzyzdroje
upr nr WZDP.3/243/21/74
upr. nr. 448/Sz/94

                                                    O Ś W I A D C Z E N I E
                    
                       Oświadczam, że projekt techniczny wykonawczy na zadanie 
pn : “Przebudowa drogi gminnej ulicy Plac Neptuna w Międzyzdrojach”
działka nr 230/22, obręb 21, polegająca na utwardzeniu nawierzchni, urządzeniu 
elementów małej architektury i zieleni,  wykonany został w oparciu o obowiązujące 
przepisy, wytycze projektowania ulic i posiadaną  przeze mnie wiedzę, 
przygotowanie zawodowe i uprawnienia.


