
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora 

1.2. Plan zagospodarowania terenu na mapie syt – wys. w skali  1:500 wykonane przez

Architekta

1.3. Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z późn. zmianami

2. Lokalizacja i stan istniejący

Obszar  objęty  niniejszą  koncepcją  zlokalizowany  jest  na  działkach  drogowych  ulicy

Starowiejskiej i ulicy Smoleńskiego.

Aktualnie ulica Starowiejska posiada szerokość zmienną od 3,0m do około 6,0 w rejonie

włączenia  w  ulicę  Smoleńskiego.  Nawierzchnia  asfaltowa,  zniszczona.  Brak  poboczy,

chodnników.  Na końcu zakresu połączenie  z  chodnikiem i  kładką nad Wilgą.  Prowadzi

liczne uzbrojenie.

3. Stan projektowany

3.1.Sytuacja

Koncepcja   obejmuje  przebudowę  ul.  Starowiejskiej  w  celu  zapewnienia  obsługi

komunikacyjnej planowanej inwestycji  kubaturowej polegajacej na budowie 17 budynków

mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 155 obr. 88 Podgórze.

W   celu   poprawy   obsługi   komunikacyjnej   w   projektowanym zagospodarowaniu

zaproponowano   przebudowę   ul. Starowiejskiej w zakresie: poszerzenia jezdni do 3,5m

(nawierzchnia asfaltowa) na całej długości, zaprojektowania jednej mijanki o długości 25,0m

(bez wliczania skosów), której szerokość wraz z jezdnią wynosi 5,0m co umożliwi mijanie

się pojazdów, miejscem do zawracania na końcu zakresu oraz zapewnieniem możliwości

przejazdu  ruchu  rowerowego  oraz  pieszego w kierunku kładki, obustronnymi poboczami

z  kruszywa  o  szerokości  0,75m.  Skorygowano  włączenie  ulicy  Starowiejskiej  w  ulicę

Smoleńskiego, zapewniając możliwość mijania na włączeniu oraz zapewniono dojście  o

szerokości 2,0m, będące kontynuacją istniejącego ciągu pieszego, zapewniając tym samym

komunikację pieszą z przystankami autobusowymi.

Rozwiązanie poprawia warunki  ruchu,  zapewnia możliwość dojścia  pieszym poboczami,

zachowuje niemal całą istniejąca zieleń, nie ingeruje w tereny prywatne, nowa nawierzchnia

asfaltowa poprawi warunki ruchu dla rowerzystów.



Dodatkowo należy nadmienić, że takie rozwiązanie dodatkowo będzie chronić  własność

prywatną istniejących posesji,  których jest niewiele dodatkowo minimalizuje konieczność

usuwania istniejącej zieleni.

3.2. Konstrukcja nawierzchni przyjęto dla KR1, G1

DROGA 

 4cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

 20 cm– podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

 15 cm – warstwa mrozoochronna z pospółki

POBOCZE

 20 cm – wartwa wysiewek kamiennych, klinowanych klińcem

CHODNIK

 8cm – kostka brukowa betonowa bezfazowa

 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 

 25  cm–  podbudowa   z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  

wg PN-S-06102/97 o uziarnieniu 0/31.5  wg normy PN-S-06102/97 

4. Uwagi

 na  etapie   projektu budowlanego, zostanie zapewnione odwodnienie drogi zgodnie

z warunkami oraz zostaną usunięte ewentualne kolizyjne przebiegi sieci uzbrojenia.
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