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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania jest: 

 wytyczne Inwestora 
 podkład mapowy w skali 1:500 
 wizja i pomiary uzupełniające w terenie 
 Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych  z późn. zm. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pózn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 właściwe wytyczne i normy branżowe 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika na odcinku od ul. Władysława Łokietka 
do ul. Poznańskiej w ramach zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej 
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami dla potrzeb budowy chodnika 
wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Łokietka 
w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: "Zróbmy dojście do parku przy Łokietka"”. 
 

Zakres opracowania obejmuje propozycję dwóch wariantów rozwiązań sytuacyjnych oraz 
konstrukcji nawierzchni chodnika przy uwzględnieniu istniejących warunków terenowych. 
Oba warianty zostały zaprojektowane w dostosowaniu do istniejącej zieleni, ostateczny 
wariant zostanie wybrany po uzyskaniu opinii i wytycznych jednostek opiniujących.  

 
3. Opis stanu istniejącego 
 

Teren przewidziany pod chodnik (działka nr 54 obr. 45 jedn. ewid. Krowodrza stanowi w 
chwili obecnej nieuporządkowany teren zielony z budynkiem byłej rogatki miejskiej „Pod 
Figurą”. Działka nr 54 jest objęta ochroną konserwatorską. Działka inwestycji od strony 
północnej, tj. od strony ul. Poznańskiej jest ogrodzona, od strony ul. Łokietka brak 
ogrodzenia. Działka porośnięta jest nieuporządkowaną zielenią wysoką w różnym stanie 
fitosanitarnym – część drzew jest uschnięta. 

Ul. Władysława Łokietka jest drogą powiatową szerokości 7,0m o nawierzchni bitumicznej 
z chodnikiem szerokości 2,0m po stronie wschodniej.  

Ul. Poznańska jest drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Stanowi obsługę 
komunikacyjną przyległego terenu mieszkaniowego. W rejonie inwestycji szerokość jezdni 
wynosi 5,0m.  

Ulica Składowa jest drogą gminną, dwukierunkową o szerokości jezdni ok. 4,00m. Ulica 
nie jest ograniczona krawężnikami, nie posiada również wydzielonego ciągu pieszego. Po obu 
stronach ulicy znajdują się pobocza gruntowe. 

Ul. Poznańska oraz Składowa są podporządkowane względem ul. Władysława Łokietka. 
Na ul. Łokietka wprowadzone jest uspokojenie ruchu w formie  progów wyspowych wraz 

z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. 



 

W rejonie inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu tj. elektroenergetyczne, 
kanalizacyjne, wodociągowe, gazociągowe, teletechniczne. 
 
 
4. Opis rozwiązań projektowych 
 

Zgodnie z umową, w ramach zadania przewidziano budowę chodnika na odcinku od ul. W. 
Łokietka do ul. Poznańskiej. Z uwagi na to, że działka nr 54 objęta jest ochroną 
konserwatorską, przebieg chodnika w głównej mierze dostosowano do istniejących drzew w 
celu minimalizacji wycinek, dla których decyzję na usunięcie wydawana będzie przez 
Konserwatora Zabytków. Bezpośrednio w rejonie budynku rogatki miejskiej teren jest gęsto 
porośnięty zielenią wysoką, w związku z czym nie ma możliwości realizacji chodnika, który 
prowadziłby ruch pieszy najkrótszą drogą do przejścia dla pieszych przez ul. Łokietka. 
Powyższe wymusza realizację odcinka chodnika wzdłuż ul. Łokietka. W opracowaniu 
przewidziano dwa warianty przebiegu chodnika, które różnią się długością projektowanego 
ciągu pieszego oraz zbliżeniem do istniejących drzew – ostateczny wariant wybrany zostanie 
po uzyskaniu opinii i wytycznych jednostek miejskich. 

W związku z gęstym zadrzewieniem oraz rozległym system korzeniowym drzew szerokość 
chodnika na działce nr 54 przyjęto równą 1,5 m. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z 
bruku klinkierowego ograniczoną z obu stron obrzeżem betonowym o odkryciu 0 cm. 

Lokalizację przejścia dla pieszych przez ul. Łokietka przyjęto, zgodnie z wytycznymi 
Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, w rejonie skrzyżowania z ul. Składową, w miejscu, 
gdzie zapewniona jest wymagana widoczność na zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla 
pieszych. Na etapie realizacji inwestycji, w przypadku konieczności, należy przewidzieć 
podcięcia gałęzi drzew, które powodowałyby ograniczenie widoczności na przejściu dla 
pieszych. W celu zapewnienia połączenia projektowanego chodnika na działce nr 54 z 
przejściem dla pieszych przez ul. Łokietka, konieczna jest budowa odcinka chodnika wzdłuż 
krawędzi jezdni ul. Łokietka. Chodnik wzdłuż jezdni zaprojektowano o szerokości 2,20 m (wraz 
z krawężnikiem). Nawierzchnię chodnika z kostki betonowej bezfazowej, od strony zieleńca 
ograniczać będzie obrzeże betonowe 8/30 o odkryciu 5 cm. Z uwagi na przeprowadzony w 
ostatnim czasie remont jezdni ul. Łokietka, nie przewiduje się wymiany istniejącego 
krawężnika, jedynie na szerokości przejścia dla pieszych należy obniżyć krawężnik do 2 cm. 

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika założono równe 2% w kierunku 
zgodnym z pochyleniem terenu (dla chodnika na działce nr 54) oraz 2% w kierunku jezdni ul. 
Łokietka. Pochylenie podłużne zostanie dostosowane do spadków istniejącego terenu. 

 
Skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Składową jest w rejonie wierzchołka niwelety drogi, w 

związku z czym nie przewiduje się dobudowy dodatkowych odbiorników wody opadowej – 
wody opadowe będą odpływać od przejścia dla pieszych. Odprowadzenie wód z chodnika na 
działce nr 54 przewiduje się powierzchniowo na przyległy teren zielony. 
 

Kolidująca latarnia oświetlenia ulicznego zostanie przebudowa poza zakres kolizji.  
 
Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdłuż ul. W. Łokietka  

 Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8  cm 
 Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 

0/31,5 min. gr. 30 cm 



 

 Sprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 o wtórnym module 
sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is=1,0 z równoczesnym 
zapewnieniem warunku mrozoodporności 

 
Konstrukcja nawierzchni chodnika na działce nr 54 obr. 45 Krowodrza  

 Bruk klinkierowy gr. 8 cm 
 Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm 
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 

0/31,5 min. gr. 30 cm 
 Sprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 o wtórnym module 

sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is=1,0 z równoczesnym 
zapewnieniem warunku mrozoodporności 
 

Obrzeża i krawężniki układane na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 
C12/15 z oporem. 
 

5. Rozwiązania projektowe służące dostosowaniu infrastruktury drogowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
W rejonie przejścia dla pieszych, należy wykonać pasy informacyjne dla osób 

niewidomych i słabowidzących z płytek betonowych z wypustkami w kolorze kontrastowym. 
Płytki należy układać w taki sposób, aby wypustki wskazywały kierunek przejścia dla 
pieszych. Szerokości pasów informacyjnych założono 0,80 m. Ponadto, przed przejściem dla 
pieszych należy zastosować pasy naprowadzające. 
 


