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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 03 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (z pózn. zm.). 

• właściwe wytyczne i normy branżowe 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy peronu przystankowego 
„Bonarka” przy ul. Kamieńskiego w kierunku ronda Matecznego wraz z przekładkami 
kolidującego uzbrojenia.  

 
Zakres opracowania obejmuje rozwiązania koncepcyjne dla dwóch wariantów 

usytuowania przystanku autobusowego na jezdni, powstałe w oparciu o analizę istniejących 
warunków terenowych. 

 
3. Opis stanu istniejącego. 

 
Przystanek autobusowy „Bonarka” znajduje się na łączniku ul. Kamieńskiego i ronda 

przy centrum handlowym Bonarka. Peron przystankowy w chwili obecnej posiada szerokość 
od 1,90 m do 2,40 m, nawierzchnię z kostki betonowej i wyposażony jest w wąską wiatę 
przystankową z zadaszeniem. Przystanek autobusowy „Bonarka” posiada również zatokę 
autobusową o szerokości 3,30 m oraz ściek o szerokości 0,50 m. 

Łącznik od ul. Kamieńskiego (w kierunku ronda Matecznego) do skrzyżowania z 
sygnalizacją świetlną znajdującego się pod estakadą ul. Kamieńskiego posiada jezdnię z dwoma 
pasami ruchu o szerokości 3,50 m każdy tj. jeden pas przeznaczony dla autobusów jadących na 
wprost oraz jeden dla pojazdów skręcający w lewo w kierunku ronda przy centrum 
handlowym. Na dalszym odcinku tj. za skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną szerokość pasów 
wynosi 3,25 m, aż do miejsca ich zawężenia na końcu zatoki autobusowej do jednego pasa 
ruchu o szerokości 3,50 m. Po południowej stronie jezdni łącznika znajduje zieleniec 
oddzielający ją od konstrukcji oporowej istniejącej estakady, natomiast po stronie północnej 
konstrukcja oporowa przylega bezpośrednio do peronu przystankowego. 

W rejonie peronu przystankowego znajduje się wspomniane skrzyżowanie z 
sygnalizacją świetlną łącznika oraz krótkiego odcinka drogi łączącego się z rondem przy 



centrum handlowym. Odcinek drogi pomiędzy rondem a łącznikiem ograniczony jest znakiem 
zakazu B-16 „3,2m”, ze względu na jego usytuowaniem pod estakadą ul. Kamieńskiego. Wyjazd 
z wspomnianej drogi na łącznik odbywa się z dwóch pasów ruchu do skrętu w lewo. 

Łącznik posiada sieć oświetlenia ulicznego – latarnie umieszczone zostały na 
konstrukcjach oporowych. Odwodnienie układu drogowego zapewnione jest poprzez 
zapewnione spadki podłużne i poprzeczne do wpustów deszczowych, a następnie do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej. W rejonie inwestycji zlokalizowane są podziemne sieci uzbrojenia terenu  
tj. elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, teletechniczne, gazowe oraz sieć 
oświetlenia ulicznego.  

Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Bonarka”. 

  
4. Projektowane rozwiązania sytuacyjne. 

 
Dla przedmiotowej inwestycji opracowano dwa warianty koncepcji przebudowy peronu 

przystankowego „Bonarka” przy ul. Kamieńskiego w kierunku ronda Matecznego , wraz z 
dostosowaniem do istniejących elementów zagospodarowania terenu. W każdym z nich 
zostały przedstawione możliwości ukształtowania przebudowywanego peronu 
przystankowego, w zależności od ingerencji w pozostałe elementy drogi. W każdym z 
zaproponowanych wariantów dążono do tego, aby nie ingerować w konieczność przebudowy 
konstrukcji oporowych. Obydwa warianty przewidują likwidację zatoki autobusowej oraz 
przeniesienie przystanku autobusowego na jezdnię. Dodatkowo w obydwu wariantach 
doprowadzono szerokość pasów ruchu do takiej samej wartości tj. 3,50 m każdy pas. 

  
4.1. Wariant I. 

 
W wariancie I zaproponowano przebudowę peronu przystankowego projektując go o 

szerokości 2,50 m na długości 40,0 m. W ramach przedmiotowego wariantu za peronem 
przystankowym zaprojektowano również chodnik dla pieszych o szerokości od 2,00 do 4,00 m. 
Na długości peronu przystankowego zaprojektowano na jezdni linię przystankową. Głównym 
założeniem wariantu I było zaprojektowanie chodnika poza peronem przystankowym o 
minimalnej szerokości 2,00 m, w celu zapewnienia swobody wysiadającym i wsiadającym do 
autobusu oraz oczekującym na przystanku. Wyznaczenie odrębnego chodnika wiązało się z 
koniecznością odgięcia istniejącego łącznika w kierunku południowym. Odgięcie to pozwoliło 
również na poszerzenie chodnika po północnej stronie jezdni do 4,20 m, gdzie występuje duży 
ruch pieszy w kierunku przystanku lub w odwrotnym tj. w kierunku centrum handlowego. 
Korekta osi jezdni wiąże się z koniecznością przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu, 
przeniesienia sygnalizatorów drogowych i znaków drogowych oraz przebudowy odwodnienia. 

Rezygnacja z zatoki autobusowej oraz wyznaczenie linii przystankowej P-17 na jezdni 
wiąże się również z koniecznością likwidacji 1 pasa do skrętu w lewo na wlocie drogi pod 
estakadą. Wyjazd z drogi pod estakadą będzie możliwy tylko na lewy pas łącznika. Za linią 
przystankową zaprojektowano zwężenie przekroju z dwóch pasów do jednego, podobnie jak 
w stanie istniejącym. 
 
 
 
 



4.2. Wariant II. 
 

W wariancie II zaproponowano przebudowę peronu przystankowego projektując go 
również o szerokości 2,50 m na długości 40,0 m. Wariant ten uwzględnia wykonanie wspólnego 
peronu przystankowego i chodnika. W najwęższym miejscu peron przystankowy wraz z 
chodnikiem posiada 2,55m. Na długości peronu przystankowego zaprojektowano na jezdni 
linię przystankową. Głównym założeniem wariantu II była jak najmniejsza ingerencja w 
pobliskie elementy drogi oraz jak największe ograniczenie kosztów przebudowy, dlatego 
zaprojektowano bardzo niewielką korektę geometrii jezdni. W wariancie tym występuje 
również konieczność niewielkiej korekty umiejscowienia wpustów deszczowych. 

Rezygnacja z zatoki autobusowej oraz wyznaczenie linii przystankowej P-17 na jezdni 
wiąże się również z koniecznością likwidacji 1 pasa do skrętu w lewo na wlocie drogi pod 
estakadą. Wyjazd z drogi pod estakadą będzie możliwy tylko na lewy pas łącznika. Za linią 
przystankową tak jak w wariancie I zaprojektowano zwężenie przekroju z dwóch pasów do 
jednego, podobnie jak w stanie istniejącym. 
 

4.3. Podsumowanie wariantów. 
 
Zalety wariantu I:  

+ Szerszy chodnik po północnej stronie jezdni; 

+ Szerszy chodnik za peronem przystankowym; 

+ Płynniejsza zmiana pasa ruchu za przystankiem autobusowym 
 
Wady wariantu I: 

− Wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni na odcinku około 180 m – większe koszty 
inwestycji niż w wariancie I; 

− Wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego; 

− Konieczność przeniesienia kilku sygnalizatorów drogowych i znaków drogowych; 

− Konieczność przebudowy sieci uzbrojenia terenu; 
 

Zalety wariantu II:  

+ Znaczne zmniejszenie kosztów inwestycji niż w wariancie I; 
 

Wady wariantu II: 

− Węższe chodniki po północnej stronie jezdni niż w wariancie II; 
 

5. Konstrukcje nawierzchni 
 
Nawierzchnia jezdni – KR4 

• Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej  gr. 4cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm 

• Podbudowa wg projektu budowlanego 
 
Nawierzchnia betonowa (przystanek autobusowy) 

• Warstwa ścieralna ze zbrojonego betonu cementowego C30/37 barwionego na 
czerwono  gr. 22cm 

• Podbudowa wg projektu budowlanego 



Chodnik / peron przystankowy 

• Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa  gr. 8cm 

• Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 

• Podbudowa wg projektu budowlanego 
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