
OPIS TECHNICZNY 
 

I   LOKALIZACJA I ISTNIEJ ĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU - UL. M. KOPERNIKA  

 
1.   LOKALIZACJA  
 
Obiekt liniowy - droga gminna nr G800012 - ul. M. Kopernika  na odcinku od 
skrzyŜowania z drogą gminną ( ul. B. Warszawy do skrzyŜowania z drogą gminną                         
( ul. Mickiewicza) posiada klasę D – droga dojazdowa. 
Droga gminna nr G800012 wchodzi w skład podstawowego układu komunikacyjnego 
m. Międzyzdroje. 
Odcinek drogi gminnej nr G800012 - ul. M. Kopernika  objęty planowanym remontem 
znajduje się w obszarze zabudowanym  i jest połoŜony na  działce nr 137/1 dr                                
w obrębie 20 m. Międzyzdroje. 
Początek objęty zakresem opracowania znajduje się po stronie zachodniej                                        
ul. M. Kopernika na skrzyŜowaniu z drogą gminną nr G 8000 46 - ul. B. Warszawy                                                          
( dz. nr 60/7- włączenie do istniejącej nawierzchni ciągu pieszego).. Koniec  zakresu 
opracowania znajduje się na skrzyŜowaniu z drogą gminną nr G 8000 19 -                                    
ul. Mickiewicza po stronie wschodniej ul. Mickiewicza ( dz. nr 134 - włączenie do 
istniejącej nawierzchni ciągu pieszego).                                          
                                                                                                                                               
                                                                                       Szczegóły rys. nr  1A . 
 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
        
         Odcinek drogi gminnej - ul. M .Kopernika objęty planowanym remontem  
posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszy utwardzony.  
Szerokość chodnika na w/w odcinku wynosi  od 1,50 m do 2, 50 m.  
Nawierzchnia ciągu pieszego z płytek betonowych chodnikowych z licznymi 
ubytkami. 
Na całym odcinku  nierówności w profilu podłuŜnym i poprzecznym.  
Na przedmiotowym odcinku ciągu pieszego spadki poprzeczne zniekształcone. 
 
WzdłuŜ ciągu pieszego przeznaczonego do remontu  występuje drzewostan , który 
generalnie rośnie w odległości mniejszej  niŜ 0,50 m od krawędzi jezdni. 
 
 
System korzeniowy istniejącego drzewostanu rozsadza nawierzchnie utwardzone 
ciągu pieszego oraz niszczy podbudowę i nawierzchnię bitumiczną  jezdni . 
Istniejące zjazdy z drogi gminnej  do przyległych terenów  i posesji posiadają  
nawierzchnie utwardzone wymagające remontu. 
 
2.1. Obiekty in Ŝynierskie 

 
      Nie występują . 
 



2.2.  Urządzenia ochrony środowiska 
 

      Nie występują . 
 
2.3  Zieleń 

 
Generalnie istniejący drzewostan rośnie w odległości mniejszej niŜ 0,50 m                          
od krawędzi jezdni. Brak wymaganej skrajni poziomej i pionowej .W ramach  
remontu zakłada się  frezowanie pni po wyciętych drzewach. 

 

II  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
UL. M. KOPERNIKA  

 
 

1. Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni ciągu pieszego i  
      nawierzchni zjazdów  zakładają  utrzymanie  dotychczasowych  
      parametrów drogi gminnej nr G 800012 - ul. M. Kopernika. 

 
2. W związku z powy Ŝszym w ramach robót budowlanych  wykonane 

zostan ą  następuj ące prace  : 
 

• frezowanie pni po wyciętych drzewach , 
• rozebranie krawęŜników i oporników betonowych, 
• rozebranie nawierzchni ciągu pieszego z elementów betonowych i 

kamiennych, 
• rozebranie nawierzchni zjazdów z elementów betonowych, 
• ustawienie krawęŜników betonowych wystających przy krawędzi jezdni na 

ławie betonowej z oporem, 
• wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ciągu pieszego i zjazdów, 
• wykonanie  warstw konstrukcyjnych pod ciągiem pieszym i zjazdami , 
• regulację urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego, 
• wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z elementów betonowych 

drobnowymiarowych ,  
• wykonanie nawierzchni  zjazdów z elementów betonowych 

drobnowymiarowych ,  
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach remontowych. 

 
 
3. Konstrukcje nawierzchni . 
 
          W ramach remontu chodników ulicy M. Koper nika przyj ęto konstrukcje: 
   
 3.1. Zjazdy indywidualne  
 
           Nawierzchnie zjazdów indywidualnych naleŜy  
           wykonać z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm kolorowej typu  
           STAROBRUK na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub.3 - 4 cm. 
                                                                  
                   



  Nawierzchnie naleŜy wykonać na podbudowie zasadniczej z        
 kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm stabilizowanych   
  mechanicznie grub. 15 cm na warstwie odcinającej  

            z gruntocementu  Rm 2,5 MPa grubości 12 cm  po zagęszczeniu.  
            Obramowania nawierzchni i konstrukcji  zjazdów od strony posesji naleŜy  
            wykonać opornikami betonowymi 15x30  ( bez  
            skosów ) wtopionymi na ławie betonowej z  oporem z betonu  B-10 , od strony  
            ciągów pieszych obrzeŜami betonowymi 8x30 wtopionymi na ławie betonowej            
            z betonu  B-10 
       Obramowania nawierzchni i konstrukcji jezdni od strony chodnika i zjazdów  
        naleŜy wykonać krawęŜnikami betonowymi 15x30 na ławie betonowej z oporem  
       z betonu B-10. Światło krawęŜników od strony chodnika (+ 8/10 cm ). 
       Światło krawęŜników na zjazdach (+2 /4 cm ). 
       Połączenie krawędzi jezdni z krawęŜnikami naleŜy uszczelnić betonem B-15                           
       i emulsją asfaltową zalewową. 
 
                                                                                    Szczegóły rys. nr  2A .                                                                                   
          3.2.  chodnik  

 
               Nawierzchnię chodnika naleŜy wykonać z kostki  
               brukowej betonowej szarej i kolorowej  typu STARBRUK grub. 8 cm na  
               podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm. 
               Nawierzchnie naleŜy wykonać na warstwie odcinającej z gruntocementu       
               Rm 2,5 MPa  grubości 12 cm po zagęszczeniu. 
               Obramowanie nawierzchni chodników naleŜy wykonać  
               obrzeŜami betonowymi 6x20 na podsypce piaskowej                               
                grub. 5 cm. 
 
                                                                                  Szczegóły rys. nr  3A  . 
 
 

III   LOKALIZACJA I ISTNIEJ ĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU - UL. WCZASOWA  

 
    1.   LOKALIZACJA  
 
Obiekt liniowy - droga gminna nr G800043 - ul. Wczasowa  na odcinku od 
skrzyŜowania z drogą gminną ( ul. B. Warszawy do skrzyŜowania z drogą gminną ( 
ul. Dąbrówki) posiada klasę D – droga dojazdowa. 
Droga gminna nr G800043 wchodzi w skład podstawowego układu komunikacyjnego 
m. Międzyzdroje. 
Odcinek drogi gminnej nr G800043 - ul. Wczasowej  objęty planowanym remontem 
znajduje się w obszarze zabudowanym  i jest połoŜony na  działce nr 12 dr                                
w obrębie 20 m. Międzyzdroje. 
Początek objęty zakresem opracowania znajduje się po stronie zachodniej                                        
ul. Wczasowej na granicy z  dz. nr 11/17- włączenie do istniejącej nawierzchni ciągu 
pieszego).. Koniec  zakresu opracowania znajduje się na skrzyŜowaniu z drogą 
gminną nr G 8000 48 - ul. Dąbrówki po stronie południowej ul. Wczasowej                                                  
( dz. nr 405 dr - włączenie do istniejącej nawierzchni ciągu pieszego). 
                                                                                   Szczegóły rys. nr  1B . 



                                          
                                              

2.   ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
        
         Odcinek drogi gminnej - ul. Wczasowej objęty planowanym remontem  posiada 
jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszy utwardzony.  
Szerokość chodnika na w/w odcinku wynosi  od 2,80 m do 3,20 m.  
Nawierzchnia ciągu pieszego z płytek betonowych chodnikowych z licznymi 
ubytkami. 
Na całym odcinku  nierówności w profilu podłuŜnym i poprzecznym.  
Na przedmiotowym odcinku ciągu pieszego spadki poprzeczne zniekształcone. 
 
WzdłuŜ ciągu pieszego przeznaczonego do remontu  występuje drzewostan , który 
generalnie rośnie w odległości mniejszej  niŜ 0,50 m od krawędzi jezdni. 
System korzeniowy istniejącego drzewostanu rozsadza nawierzchnie utwardzone 
ciągu pieszego oraz niszczy podbudowę i nawierzchnię bitumiczną  jezdni . 
Istniejące zjazdy z drogi gminnej  do przyległych terenów  i posesji posiadają  
nawierzchnie utwardzone wymagające remontu. 
 
2.1. Obiekty in Ŝynierskie 

 
      Nie występują . 
 
2.2.  Urządzenia ochrony środowiska 

 
      Nie występują . 
 
2.3  Zieleń 

 
Generalnie istniejący drzewostan rośnie w odległości mniejszej niŜ 0,50 m                          
od krawędzi jezdni. Brak wymaganej skrajni poziomej i pionowej .W ramach  
remontu zakłada się  frezowanie pni po wyciętych drzewach. 

 
 

IV  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
UL. WCZASOWA  

 

 
2. Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni ciągu pieszego i  
      nawierzchni zjazdów  zakładają  utrzymanie  dotychczasowych  
      parametrów drogi gminnej nr G 800043 - ul. Wczasowej. 

 
3. W związku z powy Ŝszym w ramach robót budowlanych  wykonane 

zostan ą  następuj ące prace  : 
 

• frezowanie pni po wyciętych drzewach , 
• rozebranie krawęŜników i oporników betonowych, 



• rozebranie nawierzchni ciągu pieszego z elementów betonowych i 
kamiennych, 

• rozebranie nawierzchni zjazdów z elementów betonowych, 
• ustawienie krawęŜników betonowych wystających przy krawędzi jezdni na 

ławie betonowej z oporem, 
• wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ciągu pieszego i zjazdów, 
• wykonanie  warstw konstrukcyjnych pod ciągiem pieszym i zjazdami , 
• regulację urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego, 
• wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z elementów betonowych 

drobnowymiarowych ,  
• wykonanie nawierzchni  zjazdów z elementów betonowych 

drobnowymiarowych ,  
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach remontowych. 

 
3. Konstrukcje nawierzchni . 
 
          W ramach remontu chodników ulicy Wczasowe j przyj ęto konstrukcje: 
   
 3.1. Zjazdy indywidualne  
 
           Nawierzchnie zjazdów indywidualnych naleŜy  
           wykonać z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm kolorowej typu  
           STAROBRUK na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub.3 - 4 cm. 
                                                                       

  Nawierzchnie naleŜy wykonać na podbudowie zasadniczej z        
 kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm stabilizowanych   
  mechanicznie grub. 15 cm na warstwie odcinającej  

            z gruntocementu  Rm 2,5 MPa grubości 12 cm  po zagęszczeniu.  
            Obramowania nawierzchni i konstrukcji  zjazdów od strony posesji naleŜy  
            wykonać opornikami betonowymi 15x30  ( bez  
            skosów ) wtopionymi na ławie betonowej z  oporem z betonu  B-10 ,                            
            od strony ciągów pieszych obrzeŜami betonowymi 8x30 wtopionymi na  
            ławie betonowej z betonu  B-10 
       Obramowania nawierzchni i konstrukcji jezdni od strony chodnika i zjazdów  
       naleŜy wykonać krawęŜnikami betonowymi 15x30 na ławie betonowej z  
       oporem z betonu B-10. Światło krawęŜników od strony chodnika (+ 8/10 cm ). 
       Światło krawęŜników na zjazdach (+2 /4 cm ). 
       Połączenie krawędzi jezdni z krawęŜnikami naleŜy uszczelnić betonem B-15                           
       i emulsją asfaltową zalewową. 
 
                                                                                    Szczegóły rys. nr  2B . 
                                                                                   
          3.2.  chodnik  

 
               Nawierzchnię chodnika naleŜy wykonać z kostki  
               brukowej betonowej szarej i kolorowej  typu STARBRUK grub. 8 cm na  
               podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm. 
               Nawierzchnie naleŜy wykonać na warstwie odcinającej z gruntocementu       
               Rm 2,5 MPa  grubości 12 cm po zagęszczeniu. 
 



                                                                                  Szczegóły rys. nr  3B  . 
 
 

V   LOKALIZACJA I ISTNIEJ ĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU - UL. WESOŁA  

 
 

1.   LOKALIZACJA  
 
Obiekt liniowy - droga gminna nr G800060 - ul. Wesoła  na odcinku od skrzyŜowania 
z drogą gminną ( ul. B. Warszawy do skrzyŜowania z drogą gminną                                                                        
( ul. Dąbrówki) posiada klasę D – droga dojazdowa. 
Droga gminna nr G800060 wchodzi w skład podstawowego układu komunikacyjnego 
m. Międzyzdroje. 
Odcinek drogi gminnej nr G800060 - ul. Wesołej  objęty planowanym remontem 
znajduje się w obszarze zabudowanym  i jest połoŜony na  działce nr 10 dr                                
w obrębie 20 m. Międzyzdroje. 
Początek objęty zakresem opracowania znajduje się po stronie wschodniej                                        
ul. Wesołej na granicy z  dz. nr 11/9 - włączenie do istniejącej nawierzchni ciągu 
pieszego).. Koniec  zakresu opracowania znajduje się na skrzyŜowaniu z drogą 
gminną nr G 8000 48 - ul. Dąbrówki po stronie południowej ul. Wesołej                                                  
( dz. nr 405 dr - włączenie do istniejącej nawierzchni ciągu pieszego). 
  
                                                                                              Szczegóły rys. nr  1C . 
                                              

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
        
         Odcinek drogi gminnej - ul. Wesołej objęty planowanym remontem  posiada 
jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszy utwardzony.  
Szerokość chodnika na w/w odcinku wynosi  od 2,50 m do 2,80 m.  
Nawierzchnia ciągu pieszego z płytek betonowych chodnikowych z licznymi 
ubytkami. 
Na całym odcinku  nierówności w profilu podłuŜnym i poprzecznym.  
Na przedmiotowym odcinku ciągu pieszego spadki poprzeczne zniekształcone. 
WzdłuŜ ciągu pieszego przeznaczonego do remontu  występuje drzewostan , który 
generalnie rośnie w odległości mniejszej  niŜ 0,50 m od krawędzi jezdni. 
System korzeniowy istniejącego drzewostanu rozsadza nawierzchnie utwardzone 
ciągu pieszego oraz niszczy podbudowę i nawierzchnię bitumiczną  jezdni . 
Istniejące zjazdy z drogi gminnej  do przyległych terenów  i posesji posiadają  
nawierzchnie utwardzone wymagające remontu. 
 
2.1. Obiekty in Ŝynierskie 

 
      Nie występują . 
 
2.2.  Urządzenia ochrony środowiska 

 
      Nie występują . 
 



 
   2.3  Zieleń 

 
Generalnie istniejący drzewostan rośnie w odległości mniejszej niŜ 0,50 m                          
od krawędzi jezdni. Brak wymaganej skrajni poziomej i pionowej .W ramach  
remontu zakłada się  frezowanie pni po wyciętych drzewach. 
 

VI  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
UL. WESOŁEJ  

 
1. Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni ciągu pieszego i  
      nawierzchni zjazdów  zakładają  utrzymanie  dotychczasowych  
      parametrów drogi gminnej nr G 800060 - ul. Wesołej. 

 
2. W związku z powy Ŝszym w ramach robót budowlanych  wykonane 

zostan ą  następuj ące prace  : 
 

• frezowanie pni po wyciętych drzewach , 
• rozebranie krawęŜników i oporników betonowych, 
• rozebranie nawierzchni ciągu pieszego z elementów betonowych i 

kamiennych, 
• rozebranie nawierzchni zjazdów z elementów betonowych, 
• ustawienie krawęŜników betonowych wystających przy krawędzi jezdni na 

ławie betonowej z oporem, 
• wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ciągu pieszego i zjazdów, 
• wykonanie  warstw konstrukcyjnych pod ciągiem pieszym i zjazdami , 
• regulację urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego, 
• wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z elementów betonowych 

drobnowymiarowych ,  
• wykonanie nawierzchni  zjazdów z elementów betonowych 

drobnowymiarowych ,  
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach remontowych. 

 
3. Konstrukcje nawierzchni . 
 
          W ramach remontu chodników ulicy Wesołej przyj ęto konstrukcje: 
   
 3.1. Zjazdy indywidualne  
 
           Nawierzchnie zjazdów indywidualnych naleŜy  
           wykonać z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm kolorowej typu  
           STAROBRUK na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub.3 - 4 cm. 
           Nawierzchnie naleŜy wykonać na podbudowie zasadniczej z        

  kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie grub.                        
15 cm na warstwie odcinającej z gruntocementu  Rm 2,5 MPa grubości 12 cm  
po  zagęszczeniu.  

      Obramowania nawierzchni i konstrukcji  zjazdów od strony posesji naleŜy  
      wykonać opornikami betonowymi 15x30  ( bez  



       skosów ) wtopionymi na ławie betonowej z  oporem z betonu  B-10 , od strony  
       ciągów pieszych obrzeŜami betonowymi 8x30 wtopionymi na ławie betonowej            
       z betonu  B-10. 
       Obramowania nawierzchni i konstrukcji jezdni od strony chodnika i zjazdów  
        naleŜy wykonać krawęŜnikami betonowymi 15x30 na ławie betonowej z oporem  
       z betonu B-10. Światło krawęŜników od strony chodnika (+ 8/10 cm ). 
       Światło krawęŜników na zjazdach (+2 /4 cm ). 
       Połączenie krawędzi jezdni z krawęŜnikami naleŜy uszczelnić betonem B-15                           
       i emulsją asfaltową zalewową. 
 
 
                                                                                    Szczegóły rys. nr  2C . 
                                                                                               
          3.2.  chodnik  

 
               Nawierzchnię chodnika naleŜy wykonać z kostki  
               brukowej betonowej szarej i kolorowej  typu STARBRUK grub. 8 cm na  
               podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm. 
               Nawierzchnie naleŜy wykonać na warstwie odcinającej z gruntocementu       
               Rm 2,5 MPa  grubości 12 cm po zagęszczeniu. 
               Obramowanie nawierzchni chodników naleŜy wykonać  
               obrzeŜami betonowymi 6x20 na podsypce piaskowej                               
                grub. 5 cm. 
 
                                                                                  Szczegóły rys. nr  3C  . 
 
     
 4. Uwagi ko ńcowe 

 
 
           4.1. Ilości i elementy robót  zostały określone w przedmiarach robót , które są 
                   materiałem  pomocniczym do niniejszego opracowania. 
            
           4.2. Szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót zostały  
                   określone w specyfikacjach technicznych , które są  
                   załącznikiem do niniejszego opracowania. 
 


