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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporz�dkowanie terenu pasa drogowego ulic 

Plac Nad Odr�, Jagiełły, Rze�niczej, Panie�skiej, Pa�skiej, Wojska Polskiego i Rynek 

(usuni�cie barier architektonicznych) w zwi�zku z wyznaczeniem tras rowerowych w mie�cie 

Brzeg.. Na przedmiotowym terenie znajduje si� jezdnie z nawierzchni� bitumiczn�, kamienn�, z 

chodnikami oraz terenami zielonymi. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si� w obszarze 

zabudowanym. 

Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczon� lokalizacj� obszaru inwestycji 

OBSZAR INWESTYCJI 
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Rys. 1.2 Widok Placu Nad Odr� od Strony Skweru WP 

Rys. 1.3 Widok rejonu przej�cia dla pieszych przed mostem  



Biuro Usług Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 5

Rys. 1.4 Widok Placu Nad Odr� od strony mostu  

Rys. 1.5 Wjazd na Plac Nad Odr� – widok z ul. W. Jagiełły  
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Rys. 1.6 Wjazd do Parku nad Odr� – widok od strony ul. Pa�skiej 

Rys. 1.7 Skrzy�owanie Placu Nad Odr� z ul. Nadodrza�sk�
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Rys. 1.8 Widok na wlot ulicy Pa�skiej do drogi krajowej nr 39 (ulicy Jagiełły) 

Rys. 1.9 Widok na wpusty ulicy w Pa�skiej do regulacji  
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie 

umo�liwiaj�cym wykonanie robót budowlanych polegaj�cych na usuni�ciu barier 

architektonicznych w zwi�zku z wyznaczaniem tras rowerowych. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

� Cz��� opisowa stanu istniej�cego oraz projektowanego, 

� Cz��� rysunkowa rozwi�za� projektowych. 

2. Podstawy opracowania 

� Umowa zawarta z Gmin� Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg. 

� Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowego terenu. 

� Inwentaryzacja terenu obejmuj�ca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzacj� zielni. 

� Obowi�zuj�ce przepisy oraz normy i literatura techniczna: 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z pó�n. zm.). 

[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z pó�n. zm.). 

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 

902 z pó�n. zm.) 

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 

z pó�n. zm.) 

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 

r., Nr 162, poz. 1568 z pó�n. zm.) 

[7] Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430). 

[8] Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pó�n. zm.). 
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3. Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu 

Istniej�cy teren stanowi�cy przedmiot planowanej inwestycji, zlokalizowany jest na 

Placu Nad Odr� i Skwerze wzdłu� ulicy Wojska Polskiego w Brzegu, ulicach Rze�niczej, 

Panie�skiej oraz placu przed Ratuszem. 

Przedmiotowy obszar zagospodarowania terenu stanowi teren zlokalizowany mi�dzy 

mostem nad Odr� a obszarem Rynku w Brzegu. Przez teren Skweru WP przebiegaj� ci�gi 

piesze z utwardzon� nawierzchni�. Teren Placu Nad Odr� to jezdnia z nawierzchni� bitumiczn�

z wydzielonymi chodnikami i miejscami postojowymi. 

Na przedmiotowej działce rosn� liczne drzewa. Zinwentaryzowana ziele� to  ziele�

wysoka wyst�puj�ca na tym terenie w sposób naturalny jak i pochodz�ca z nasadze�. W 

przewa�aj�cej cz��ci ziele� jest w dobrym stanie fitosanitarnym. 

Analizowany obszar obj�ty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z uchwał� nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Działka 

oznaczona jest w mpzp jako A2U/KP/MN, jest to teren o funkcji podstawowej usługowej 

z mieszkalnictwem i zieleni� w obszarze wysokiej intensywno�ci. Ponadto działka znajduje si�

w granicach strefy "A" ochrony konserwatorskiej, co wi��e si� z konieczno�ci uzgodnienia 

zakresu planowanych prac inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 

Opolu. 

Rys. 3.1 Fragmenty zał�cznika graficznego 
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Obecnie ruch rowerowy od Pisarzowic odbywa si� wschodnim chodnikiem Mostu 

Piastowskiego i kontynuowany jest w kierunku centrum pod pr�d ulic� Wojska Polskiego. Takie 

poruszanie jest niezgodne z przepisami gdy� ulica Wojska Polskiego to droga jednokierunkowa 

w stron� Odry. Zaprojektowano uporz�dkowanie ruchu rowerowego w obu kierunkach. 

Zaprojektowane roboty obejmuj� nast�puj�ce działki ewidencyjne:  

Województwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Brzeg, 

Działka ewidencyjna nr : 

- 92/2, 111/2 - pas drogowy drogi krajowej nr 39, 

- 92/3 - pas drogowy Placu Nad Odr�,  

- 93 - pas drogowy ul. Nadodrza�skiej, 

- 111/1 - pas drogowy ul. Polsiej, 

- 125 - pas drogowy ul. Wojska Polskiego, 

- 122 - pas drogowy ul. Panie�skiej, 

- 133 - pas drogowy ul. Rze�niczej, 

- 139/3- pas drogowy u. Zamkowej 

- 150 - pas drogowy ul. Rynek 

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu 

 Planowane prace nie wprowadzaj� zasadniczych zmian w istniej�cym zagospodarowaniu 

terenu. Układ chodników i innych ci�gów pieszych  pozostaje taki jak w stanie istniej�cym.  

Po usuni�ciu barier architektonicznych zmianie ulegn� wysoko�ci kraw��ników na 

przej�ciach dla pieszych, wyst�pi� równie� lokalnie zmiany w powierzchniach utwardzonych 

(chodniki). W ramach odr�bnego projektu Pracowni Projektowej PARK z Opola wykonane 

b�dzie nowe zagospodarowanie działek 113,124, 134i 149 stanowi�cych tereny zieleni 

miejskiej, tzw. Skwer Wojska Polskiego, którego wyremontowane alejki stanowi� b�d� ci�g 

pieszo - rowerowy prowadzony od Odry w kierunku centrum. 

4.1. Rozwi�zania projektowe 

Aby ruch rowerowy z Pisarzowic do Brzegu był bardziej bezpieczny wymagana jest 

budowa oddzielnej przeprawy pieszo-rowerowej przez rzek� Odr�. Na t� chwil� takie 

rozwi�zanie jest zbyt kosztowne wi�c zaprojektowano rozwi�zanie przej�ciowe w postaci 

dopuszczenia ruchu rowerowego chodnikiem wschodnim Mostu Piastowskiego, by rowerzy�ci, 

zwłaszcza ci , którzy mniej pewnie czuj� si� poruszaj�c jezdni� na zasadach ogólnych (te 

rozwi�zanie zmiany organizacji ruchu zawiera Tom 2 niniejszego projektu). Chc�c 

uporz�dkowa� teren chodników i nawierzchni przy samym mo�cie, by rowerzy�ci bezpiecznie 

mogli si� wł�cza� do ruchu zaprojektowano nast�puj�ce elementy: 

• usuni�cie barier architektonicznych przy Mo�cie Piastowskim w obszarze działek 
- nr 92/2, (pas drogowy drogi krajowej nr 39 - ul. Jagiełły)
- nr - 92/3 - pas drogowy Placu Nad Odr�, 
- nr 93 - pas drogowy ul. Nadodrza�skiej,

 Zaprojektowano remont istniej�cego chodnika wzdłu� linii brzegowej Odry w stron�

ulicy Nadodrza�skiej do nowo projektowanego przej�cia dla pieszych. Na chodniku tym 
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rozdzielono te� potoki ruchu rowerowego do nowoprojektowanego przejazdu rowerowego w 

kierunku Centrum. Nawierzchnia dla pieszych b�dzie z kostki betonowej szarej bez fazy, a 

nawierzchnia ci�gu rowerowego wykonana b�dzie jako bitumiczna. 

Układ warstw konstrukcyjnych dla nawierzchni betonowej i bitumicznej jest nast�puj�cy:
nawierzchnia z kostki betonowej:

 - 8cm - kostka betonowa szara, bez fazy prostok�tna 10x20 

- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotno�ci optymalnej z zag�szczeniem) 

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa odcinaj�ca (kruszywo o CBR 	20%) 

nawierzchnia bitumiczna:
 - 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC5S 

- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa odcinaj�ca (kruszywo o CBR 	20%) 

Dodatkowo zaprojektowano odtworzenie - wykonanie nowego kraw��nika betonowego na łuku 

wlotu ulicy Nadodrza�skiej do drogi krajowej nr 39 wraz z opask� z płytek chodnikowych 

35x35, ograniczonych obrze�em betonowym gr. 8cm od strony �cie�ki rowerowej (prawa strona 

wlotu).  

W tym rejonie nale�y przestawi� istniej�cy kosz na �mieci i zamontowa� go zgodnie z 

lokalizacj� wskazan� na planie sytuacyjnym, ustawiaj�c go w kierunku ci�gu pieszego. 

Na nowym przeje�dzie rowerowym kraw��niki nale�y obni�y� na 0cm (maksymalnie do 

+1cm), a poł�czenie nawierzchni na styku z kraw��nikiem dobrze uszczelni� bitumiczn� ta�m�

uszczelniaj�c� grubo�ci minimum 1cm, przyklejon� do wcze�niej dodatkowo zagruntowanego 

modyfikowan� emulsj� asfaltow� kraw��nika. Zaleca si� stosowanie kraw��nika zwykłego 

niskiego (wys. 22cm). Poł�czenie to musi by� szczelne by nie dostawała si� tam woda 

spływaj�ca ze �cie�ki rowerowej. Cał� powierzchni� chodnika i ci�gu pieszo-rowerowego stara�

si� ukształtowa� w ten sposób by woda mogła odpłyn�� na jezdni� i dalej do najbli�szego 

wpustu deszczowego. 

Na nowoprojektowanym przej�ciu dla pieszych równie� nale�y wykona� obni�ony kraw��nik 

betonowy na 0cm (maksymalnie do +1cm). 

Na łuku wyokr�glaj�cym kraw�dzie po drugiej stronie przej�cia dla pieszych (od strony posesji  

nr 94/1) nale�y przeło�y� nierówny kamienny kraw��nik oraz wykona� dodatkowo obni�ony 

kraw��nik betonowy. Istniej�c� nawierzchni� bitumiczn� na tej cz��ci chodnika wymieni� na 

now� o konstrukcji takiej jak w przypadku �cie�ki rowerowej. 

Po stronie miejsc postojowych zaprojektowano wymian� kraw��ników betonowych wraz z 

wykonaniem nowej opaski z płytek betonowych 35x35 ograniczonych obrze�em betonowym 

szer. 8cm. Ponadto z uwagi na �le wyprofilowan� nawierzchni� jezdni po licznych remontach 

cz�stkowych nale�y wykona� wymian� warstwy �cieralnej na obszarze wskazanym na planie 

sytuacyjnym (na �redni� gr. 5cm) z wyprofilowaniem spadków tak, by spływ wody opadowej 

skierowany został do istniej�cego wpustu deszczowego. Nale�y wykona� regulacj�

wysoko�ciow� istniej�cego wpustu stabilizuj�c go tak, podczas ewentualnego naje�d�ania na 

niego kołami samochodów nie został on ponownie uszkodzony.   

Ostatnim elementem do wykonania na działce 92/3 jest obni�enie kraw��nika na wyje�dzie z 

drogi rowerowej, z alejki skweru (z działki nr 113).W tym miejscu nale�y wykona� nowy 

obni�ony do +1cm kraw��nik betonowy (zwykły, wys. 22cm) by woda opadowa została 

ukierunkowana wzdłu� kraw�dzi do najbli�szego wpustu deszczowego. Nale�y równie�
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wymieni� tu nawierzchni� bitumiczn� istniej�cego chodnika o konstrukcji jak dla �cie�ki 

rowerowej. 

Dodatkowo nale�y wykona� obni�enie kraw��nika na wyj�ciu alejki w ulic� Wojska Polskiego 

z przeło�eniem istniej�cej nawierzchni fragmentu chodnika. 

• Chodnik zachodni ul. Jagiełły - przy Parku Nadodrza�skim w obszarze działek:
- nr 92/2, 111/2 (pas drogowy drogi krajowej nr 39 - ul. Jagiełły)
- nr - 111/1 - pas drogowy ulicy Pa�skiej, 

 Ulica Pa�ska ł�czy si� z ulic� Jagiełły na wysoko�ci Placu Nad Odr�. Z Parku 

Nadodrza�skiego dochodzi do tego miejsca ci�g pieszo-rowerowy, którym biegnie szlak 

rowerowy. Główne skrzy�owanie szlaków wyznaczonych szlaków rowerowych jest na skwerze 

pomi�dzy ulic� Wojska Polskiego i ulic� Jagiełły. 

 Na ko�cu ci�gu pieszo-rowerowego na poł�czeniu chodnika ulicy Pa�skiej z chodnikiem 

zachodnim ulicy Jagiełły projektuje si�  wymian� kraw��ników i obni�enie ich do wysoko�ci 

+1cm ponad wymienian� warstw� �cieraln� nawierzchni, tak by zapewni� sprawny odpływ wód 

opadowych wzdłu� kraw�dzi wlotu. Ponadto nale�y wyregulowa� istniej�ce wpusty deszczowe  

do poziomu nowej warstwy �cieralnej. Na wlocie ulicy Pa�skiej nale�y równie� wymieni�

warstw� �cieraln� grubo�ci około 5cm na długo�ci wymienianych kraw��ników. Równie�

nawierzchni� bitumiczn� chodników nale�y wymieni� na now� w obszarze przedstawionym na 

planie sytuacyjnym. 

  nawierzchnia bitumiczna chodników:
 - 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC5S 

- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa odcinaj�ca (kruszywo o CBR 	20%) 

nawierzchnia bitumiczna jezdni (wlot do ul Jagiełły):
 - 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC11S 

- skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�. 

  

• ulica Jagiełły 
 Ulica Jagiełły jest w ci�gu drogi krajowej nr 39. Obecnie na jezdni ulicy Jagiełły, 

pomi�dzy skwerem "Wojska Polskiego", a chodnikiem zachodnim wymalowane jest przej�cie 

dla pieszych. Z uwagi na poł�czenie skweru i Parku Nad Odr� szlakiem rowerowym, 

zaprojektowano na jezdni przejazd rowerowy, zintegrowany z przej�ciem dla pieszych. Ł�czna 

szeroko�� przejazdu i przej�cia wyniesie 5,5m. W odległo�ci 0,25m po obu stronach 

zaprojektowano azyle z elementów prefabrykowanych, o szeroko�ci azylu 2,0m. Elementy 

prefabrykowane o ł�cznej powierzchni azylu  2,0mx1,5m=3m2. Azyl powinien by� wysoko�ci 

co najmniej 10m koloru czerwonego, a lico w kolorze białym z elementami odblaskowymi. 

Ponadto w miejscu nowego przejazdu po obni�eniu kraw��ników przestrze� po obni�eniu 

kraw��ników nale�y uszczelni� mieszank� mineralno - asfaltow� na gor�co w przypadku 

szerokiej szczeliny lub bitumiczn� mas� zalewow� typu TL82 je�li szczelina jest do 3cm. 

Dodatkowo przed przejazdem nale�y zamontowa� barierk� rurow� jako podnó�ek dla 

rowerzystów długo�ci L=1,5m. 

• ulica Panie�ska 
 Ulica Panie�ska biegnie poprzecznie do alejki skweru, po której poprowadzony został 

ruch pieszy i rowerowy. Zaprojektowano wymian� kraw��ników betonowych na szeroko�ci 
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przej�cia dla pieszych i przejazdu rowerowego (kraw��nik na maksymaln� wysoko�� +1cm) by 

zachowa� wła�ciwe odwodnienie jezdni ulicy Panie�skiej przy kraw�dziach. Ponadto projektuje 

si� wymian� fragmentu opaski bezpiecze�stwa na doj�ciu do kraw�dzi przej�cia z nawierzchni z 

kostki kamiennej 10x10 (kostka granitowa górna powierzchnia ci�ta i płomieniowana z 

wypełnieniem szczelin fug� z zaprawy cem.-piask. w stosunku 1:2 z cementu  kl. 42,5). Poza 

przej�ciem dla pieszych i przejazdem dla rowerów nale�y wykona� odtworzenie opaski 

bezpiecze�stwa z płytek betonowych 35x35 wykonuj�c odcinki sko�ne na długo�ci 2m 

(przej�cie z pełnej wysoko�ci kraw��nika na obni�ony do +1cm). 

Z uwagi na wyst�puj�c� w tym miejscu ró�nic� wysoko�ci mi�dzy jezdni� i terenem po którym 

biegnie ci�g pieszo - rowerowy (alejka), doj�cie alejki do przej�cia i przejazdu nale�y 

wyprofilowa� ze spadkiem około 5% po obu stronach. Ró�nic� wysoko�ci niwelety alejki 

nale�y interpolowa� liniowo na długo�ci około 6m od kraw�dzi jezdni ul. Panie�skiej. Jako 

ograniczenie kraw�dzi nawierzchni alejki w pasie drogowym ul. Panie�skiej nale�y zastosowa�

palisad� betonow� (palisada ksi��ycowa fi200, h=60cm o fakturze płukanej koloru 

grafitowego). Palisad� t� nale�y ustawi� wzdłu� kraw�dzi alejki na długo�ci gubienia ró�nicy 

wysoko�ci, a tak�e wzdłu� obni�onej opaski bezpiecze�stwa kraw�dzi ulicy Panie�skiej (około 

7m i 8m po obu stronach przej�cia. 

 Po wykonaniu obni�enia kraw��ników nale�y wymieni� nawierzchni� bitumiczn� na 

samym przej�ciu i przeje�dzie, poprzez rozbiórk� warstwy �cieralnej, podbudowy i wykonanie 

nowej konstrukcji nawierzchni na przeje�dzie i przej�ciu o nast�puj�cych warstwach: 

- 4cm warstwa �cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S (D50/70 jak dla KR1/2) 

- 5cm warstwa wi���ca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W (D50/70 jak dla KR1/2) 

- 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 (jako w. mrozoochronna)  

• ulica Rze�nicza  
 Podobne rozwi�zanie jak na ulicy Panie�skiej nale�ało zastosowa� przy przej�ciu dla 

pieszych i przeje�dzie dla rowerów na ulicy Rze�niczej. Tu równie� zaprojektowano wymian�

kraw��ników  betonowych i ich obni�enie na +1cm od poziomu nawierzchni jezdni. Ró�nic�

wysoko�ci remontowanej alejki od kraw��nika obni�onego w kierunku od jezdni zniwelowa� na 

długo�ci około 5m mierz�c od kraw��nika. W tym miejscu dodatkowo wyst�puje chodnik 

wzdłu� ulicy  Rze�niczej. Jego niwelet� nale�y obni�y� w miejscu przej�cia i przejazdu 

niweluj�c ró�nic� wysoko�ci na długo�ci 2m przed i za przej�ciem i przejazdem. Zewn�trzn�

kraw�d� chodnika i alejki ograniczy� palisad� betonow� bez konieczno�ci obni�ania terenu 

poza obni�anymi ci�gani pieszymi i pieszo-rowerowymi. Długo�� palisady po obu stronach 

kraw�dzi jezdni to 5m+5m, cz��ciowo na chodniku ul. Rze�niczej i cz��ciowo na alejce. 

Nawierzchni� chodnika na długo�ci kraw��niak zanikaj�cego wykona� z płytek istniej�cych 

płytek betonowych a nowej podbudowie, a przed samym przej�ciem i przejazdem w granicach 

pasa drogowego, nawierzchni� wykona� z kostki kamiennej 10x10 (kostka granitowa górna 

powierzchnia ci�ta i płomieniowana z wypełnieniem szczelin fug� z zaprawy cem.-piask. w 

stosunku 1:2 z cementu  kl. 42,5). 

 Po wykonaniu elementów brukarskich (obni�eniu kraw��ników  nale�y wymieni�

warstw� �cieraln� nawierzchni ulicy Rze�niczej wraz z podbudow�, tak jak na ulicy Panie�skiej. 

Warstwy konstrukcji remontowanej nawierzchni:  

- 4cm warstwa �cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S (D50/70 jak dla KR1/2) 
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istniej„ce oznakowanie poziome

projektowane oznakowanie poziome

projektowane usuniŒcie drzew

projektowane przestawienie drzew

lokalizacja drzewa po przestawieniu

projektowane usuniŒcie krzewów

projektowane nasadzenie zastŒpcze krzewów

projektowane nasadzenie zastŒpcze drzew

istniej„ca karpa do usuniŒcia

projektowane obni¿enie istniej„cego krawŒ¿nika kamiennego

projektowany wpust deszczowy z p‡ytk„ studzienk„ i przykanalikiem

istniej„cy punkt osnowy geodezyjnej 

projektowany krawŒ¿nik betonowy obni¿ony (15x20)

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na zjazdach do parków

projektowana kostka bazaltowa 4/6 - opaska uk‡adu pasmowego 

projektowana nawierzchnia z p‡yt granitowych (w uk‡adzie pasmowym)

OZNACZENIA DO PLANU SYTUACYJNEGO:

projektowana zieleæ

projektowane obrze¿e betonowe

projektowana palisada ksiŒ¿ycowa fi 20

projektowany nowy krawŒ¿nik betonowy (15x30) na +12cm

projektowane prze‡o¿enie istniej„cego krawŒ¿nika kamiennego

projektowany nowy krawŒ¿nik kamienny obni¿ony (15x20)

istniej„ce elementy infrasyruktury techn. wodne, teletechniczne, elektryczne, sanitarne itp.

tzw. p‡ytki "STOP" przed przej�ciem dla pieszych

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 lub 9/11 zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z betonowych p‡yt chodnikowych (35x35 lub 50x50)

projektowana nawierzchnia z p‡ytki betonowej, szarej, stylizowanej (w uk‡adzie pasmowym)

projektowane prze‡o¿enie fragmentu chodnika z p‡yty granitowej 
i kostki bazaltowej w uk‡adzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane prze‡o¿enie fragmentu chodnika z p‡yty betonowej lub granitowej
i kostki bazaltowej w uk‡adzie pasmowym na istniej„cej podbudowie

projektowane prze‡o¿enie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej 

lub betonowej) na istniej„cej podbudowie

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony zgodnie z opisem z planu syt.

projektowane prze‡o¿enie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obróbki ciŒcia i p‡omieniowania górnej powierzchni kostki
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CZEKAM JESZCZE NA MATERIA£Y OD PROJEKTANTA PRZEBUDOWY UL. WYSZYÑ SKIEGO

istn. drzewo

9
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proj. wymiana nawierzchni

chodnika na kostkŒ betonow„ 

10x20, gr. 8cm (kolor szary)

proj. wymiana nawierzchni

chodnika na kostkŒ betonow„ 

na dzialce GDDKiA nr 92/2

9
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istn. krzewy do wycinki wg.
 odrŒbnego opracowania

projektowana �cie¿ka 
rowerowa wed‡ug 

odrŒbnego opracowania
pracowni PARK

zagospodarowanie terenu dzia‡ki nr 113 
 wg. odrŒbnego opracowania 

pracowni PARK

zagospodarowanie terenu dzia‡ki nr 124
 wg. odrŒbnego opracowania 

pracowni PARK

zagospodarowanie terenu dzia‡ki nr 134
 wg. odrŒbnego opracowania 

pracowni PARK

proj. wymiana nawierzchni bitumicznej 

wraz z obni¿eniem krawŒ¿ników 

i wykonaniem odtworzenia naw. chodnika z 

mieszanki min.-asf. na dzialce GDDKiA nr 92/2

przestawienie latarni koliduj„cej ze �cie¿k„ 
w ramach dzia‡aæ w‡asnych Inwestora

remont alejki wed‡ug odrŒbnego 
opracowania pracowni projektowej "PARK"
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proj. utwardzenie powierzchni

z mieszanki mineralno-asfaltowej

(ci„g rowerowy)

proj. obni¿enie krawŒ¿nika 
na przeje�dzie na +1cm, 

wraz z wymian„ nawierzchni 
bitumicznej i obrze¿y

proj. obni¿enie krawŒ¿nika
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proj. obni¿enie istniej„cego krawŒ¿nika kamiennego
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nawierzchni chodnika w uk‡adzie pasmowym

proj. wymiana nawierzchni (warstwy �cieralnej)
z mieszanki mineralno-asfaltowej

proj. wymiana i obni¿enie krawŒ¿nika betonowego do +1cm
oraz kamiennego przed ‡ukiem; remont nawierzchni

 chodnika z mieszanki mineralno - asfaltowej 

proj. wymiana i obni¿enie krawŒ¿nika betonowego do +1cm
po wymianie krawŒ¿ników odtworzyæ nawierzchniŒ bitumiczn„ 

przy nowym krawŒ¿niku stosuj„c ta�mŒ uszczelniaj„c„ 

proj. obni¿enie krawŒ¿ników na przeje�dzie i 
na przej�ciach dla pieszych do +1cm

wraz z wymian„ warstwy �cieralnej na jezdni i chodnikach
na warstwŒ �cieraln„ z mieszanki mineralno - asfaltowej; 

proj. regulacja wysoko�ciowa wpustów deszcz. odwodnienia 
oraz regulacja wysoko�ciowa poktywy studni kd.

proj. regulacja wysoko�ciowa 
wpustów deszczowych

konieczno�æ wzmocnienia natŒ¿enia
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 infrastruktury technicznej

proj. wymiana warstwy �cieralnej z mieszanki

min.-asf. AC11S na nowym przej�ciu

i przeje�dzie (na dzialce GDDKiA nr 92/2)

wyspa z elementów prefabrykowanych

tzw. azyl po obu stronach przej�cia i przejazdu

(obwódka w kolorze bia‡ym z elementami odblaskowymi)

proj. wymiana krawŒ¿ników 

betonowych 15x30

(wraz z opaskami z p‡ytek

50x50 z lewej strony

35x35 z prawej strony)

proj. regulacja wysoko�ciowa 
wpustów deszczowych i studni
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proj. obni¿enie istn. krawŒ¿nika kamiennego na przeje�dzie do +1cm, 
projektowane przebrukowanie chodnika z p‡yt kamiennych w uk‡adzie 

pasmowym dopasowuj„c spadki do obni¿onego krawŒ¿nika.
 

proj. odtworzenie opaski 

z p‡yty chodnikowej z 

obrze¿em 8x25

proj. naw. z kostki granitowej 9-11 
(górna pow. ciŒta i p‡omieniowana) 

na szeroko�æ ci„gu pieszo-rowerowego, 
z wyprofilowaniem najazdu po obu stronach;
 proj. odtworzenie  p‡ytek chodnikowych opaski;

proj. palisada ksiŒ¿ycowa (po 3mb wzd‡u¿ �cie¿ki),

proj. naw. z kostki granitowej 9-11 
(górna pow. ciŒta i p‡omieniowana) 

na szeroko�æ ci„gu pieszo-rowerowego, 
z wyprofilowaniem najazdu po obu stronach;
 proj. odtworzenie  p‡ytek chodnikowych opaski;

proj. palisada ksiŒ¿ycowa (po 5mb wzd‡u¿ �cie¿ki),
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proj. obni¿enie istn. krawŒ¿nika kamiennego na przeje�dzie do +1cm, 
projektowane przebrukowanie chodnika z p‡yt kamiennych w uk‡adzie 

pasmowym dopasowuj„c spadki do obni¿onego krawŒ¿nika.
 

demonta¿ istn. kostki kamiennej 15x17 wraz z podsypk„ 
cem-piask (szer. 5m); wykonanie ciŒcia i p‡omieniowania 

górnej powierzchni kostki celem wyg‡adzenia powierzchni; 
wbudowanie istn. kostki 15x17 na nowej podsypce cem-piask;

oczyszczenie spoin na szer. 1,5m od krawŒdzi 
kostki p‡omieniowanej i zalanie zapraw„ cementow„ 1:2

 

proj. obni¿enie krawŒ¿nika na przeje�dzie do +1cm, wraz 
z wymian„ nawierzchni bitumicznej na jezdni (rozwi„zanie 
tymczasowe  do momentu remontu ulicy Rze�niczej); 

wymiana obrze¿y, p‡ytek chodnikowych oraz wykonanie zabruku
 z kostki granitowej z wyprofilowaniem najazdu po obu stronach proj. krawŒ¿nik obni¿ony na przeje�dzie do +1cm, wraz 

z wymian„ nawierzchni bitumicznej na jezdni (rozwi„zanie 
tymczasowe  do momentu remontu ulicy Panieæskiej)
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