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odcinek A-K km 0+147.91
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warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

z kruszywem C90/3

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

hydraulicznym

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 

2

NAWIERZCHNIA NOWOPROJEKTOWANEJ ULICY
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Razem49 cm
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20 cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

mm stabilizowanego mechanicznie

podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/63

stabilizowanego mechanicznie

podbudowa w kruszywa łamanego naturalnego 0/31.5mm 

NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH

7

antropogenicznego) o CBR>20%

lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub 

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 
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odcinek C-B km 0+112.43
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JEZDNIA
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warstwa ścieralna z kostki betonowej

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

mm stabilizowanego mechanicznie

podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/63

stabilizowanego mechanicznie

podbudowa w kruszywa łamanego naturalnego 0/31.5mm 
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warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

z kruszywem C90/3

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

hydraulicznym

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 
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NAWIERZCHNIA NOWOPROJEKTOWANEJ ULICY

antropogenicznego) o CBR>20%

lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub 

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 
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NAWIERZCHNIA NA ZATOCE AUTOBUSOWEJ

22 cm

zbrojony siatką �8mm w rozstawie 8x8cm

olejoodnornym z plastyfikatorem, dylatowany i dyblowany, 

beton cementowy C35/45 w kolorze czerwonym i 

15 cm podbudowa z chudego betonu cementowego C8/10

spoiwem hydraulicznym

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

20 cm

Razem92 cm

(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>20%

niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinwego 

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

z kruszywem C90/3

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
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dwoma rzędami kostki kamiennej 10x10cm

ławie betonowej z betonu C12/15 o grubości 15cm z 

piaskowej 1:4 o grubości 4cm i wspólnej ze ściekiem 

krawężnik 20/30 kamienny na podsypce cementowo 

C12/15 grubości 10cm

obrzeże betonowe 8/30 na ławie z oporem z betonu 
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PROJEKT DROGOWY

budowąchodnika wzdłużul. Smoleńskiego i ul. Taklińskiego
infrastruktury technicznej oraz przebudowąkolidującej infrastruktury technicznej wraz z 
jezdniąul. Zakopiańskiej w ciągu ulic Taklińskiego, Poronińskiej wraz z budowąniezbędnej 
Opatkowicka, Ważewskiego wraz z budowąodrębnego tunelu pieszo-rowerowego pod 
skrzyżowaniami ulic: Zakopiańska, Poronińska, Taklińskiego i ulic: Zakopiańska, 
Budowa układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej na odcinku pomiędzy 

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE A-A, B-B


