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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

      

� Umowa z Inwestorem nr 199/2011 z dnia 28.09.2011 r. 

� Mapa w skali 1:1000 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

� Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

� Inwentaryzacja do celów projektowych. 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu technicznego przebudowy przystanku 

autobusowego dla autobusów kursujących po nowo powstającej linii komunikacyjnej.  

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Dokumentowany obszar położony jest w Województwie Zachodniopomorskim, Starostwo 

Police, Gmina Kołbaskowo na działkach nr 66, 264/24, 264/30 obr. Moczyły w granicach pasa 

drogowego drogi gminnej nr 195030Z.  

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Miejsce inwestycji zlokalizowane jest w miejscu istniejącej pętli do zawracania. Obecnie 

przystanek jest wykorzystywany dla celów komunikacji PKS. 
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5. OPIS PROJEKTU 

5.1. Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe 

Zaprojektowano wykonanie peronu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z regulacją 

nawierzchni bitumicznej oraz przebudową zjazdów na nawierzchnie z kostki betonowej. 

Zaprojektowano dwa perony przystankowe o długości 20 m  i szerokości 2,0 m. Wiatę dla 

oczekiwania podróżnych projektuje się w miejscu istniejącej wiaty na wyspie z wymianą jej na 

nową. 

Peron zaprojektowano przez ograniczenie od strony jezdni krawężnikiem 15x30 cm 

posadowionym na ławie betonowej z bet. C12/15 wyniesiony o 15 cm ponad nawierzchnię 

jezdni, natomiast od strony terenu ograniczono obrzeżem betonowym 8x30 cm. 

Zjazdy ograniczono krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm.  

Pochylenie poprzeczne peronu wynosi 2% i skierowane jest w kierunku jezdni. 

Przebiegający linie telekomunikacji zabezpieczyć należy rurą dwudzielną Arota. 

 

5.2. Konstrukcja nawierzchni 

Projektowany peron 

• 8 cm  – w-wa ścieralna z kostki betonowej, 

• 3 cm  – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

• 10 cm  – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

• 20 cm - podłoże gruntowe zagęszczone do Is=0,97 

 41 cm 

Projektowana nawierzchnia bitumiczna 

•   5,0 cm  – w -wa ścieralna z betonu asfaltowego 

•   8,0 cm  – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 

• 10,0 cm  – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 

• 20,0 cm  – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0-32,5 stabilizowanego mechanicznie            

 43,0 cm  

Projektowana nawierzchnia zjazdu 

•   8,0 cm  – w -wa ścieralna z kostki betonowej 

•   3,0 cm  – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20,0 cm  – podbudowa z kruszywa łamanego #0-32,5 stabilizowanego mechanicznie            

 31,0 cm  
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5.3. Projektowana wiata przystankowa 

Należy zastosować wiatę przeszklona firmy SOPEL z Grupy I Typu 3 o konstrukcji 

stalowej i wymiarach: 

Wysokość – 2,69 m 

Długość – 3,49 m 

Szerokość – 0,90 m  

lub równoważną, spełniającą w/w parametry. 

 

6. INFORMACJA O OCHRONIE ŚRODOWISKA  

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia 

użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg przewidziano: 

• utwardzoną nawierzchnię zjazdów, chodnika, 

• krawężniki betonowe obniżone do światła 2 cm na zjazdach i dojściu do peronu. 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni drogowych odprowadzane będą poprzez 

spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren. 

Nawierzchnie zaprojektowano z materiałów umożliwiających ich ponowne wykorzystanie 

i niepowodujących degradacji środowiska. 

Odpady którymi będą opakowania po materiałach budowlanych, materiały uszkodzone w 

czasie transportu lub budowy, należy zebrać w pojemniki na placu budowy i wywieźć na 

wysypisko. 

Roboty należy wykonywać w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać wymagania normowe dopuszczalnego hałasu. 

 

7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH  

  Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 



Przebudowa przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej 195030Z w m. Moczyły 
 

PROJEKT TECHNICZNY 

6 
 

 

8. UWAGI 

W czasie robót należy zapewnić dojazd do przyległych posesji. 

O zamiarze prowadzenia prac należy powiadomić TP z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem. 

W pobliżu infrastruktury podziemnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych na głębokości większej niż 40 cm, ustalić należy 

głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury metodą przekopu próbnego. 

 
 
 
 Opracował 
 
 mgr inż. Łukasz Mężydło 
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