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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ulicy Świerkowej w zakresie budowy 

przystanku autobusowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2471P, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy 

Kórnik, w rejonie połączenia z drogą wewnętrzną prowadzącą do osiedla Radosnego w miejscowości Czmoń. 

Przebudowa polegać będzie na budowie peronu autobusowego po wschodniej stronie ulicy Świerkowej wraz z 

chodnikami dla pieszych i zjazdem na posesję prywatną.  

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są: 

[1]. Opis Przedmiotu Zamówienia  

[2]. Stała organizacja ruchu  

[3]. Aktualne mapy do celów projektowych; 

[4]. Badania geotechniczne; 

[5]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne (w tym pomiary wysokościowe); 

[6]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawne warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124); 

[7]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020 poz.470);  

[8]. Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy; 

[9]. Uzgodnienia z Inwestorem. 

3. Lokalizacja inwestycji 

Projektowany peron położony jest w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim w południowej części 

gminy Kórnik wzdłuż ulicy Świerkowej naprzeciwko drogi wewnętrznej prowadzącej do osiedla Radosnego w 

miejscowości Czmoń. Działki, na których będzie realizowana budowa peronów autobusowych, znajdują się w 

obrębie: 0004 CZMOŃ,  działki o nr ewidencyjnym: 184 i 185. 

  

MIEJSCE 
PLANOWANEJ 
INWESTYCJI 
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4. Autor opracowania 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :          

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH  

DI PROJEKT IRMINA DYZMA 

UL. OLIWKOWA 1 

62-035 BŁAŻEJEWKO 
 

PROJEKTOWAŁA : MGR INŻ. IRMINA DYZMA 

5. Inwestor  

BURMISTRZ MIASTA I GMINA KÓRNIK 

PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 

62-035 KÓRNIK 
 

6. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych, na analizowanym 

obszarze warunki gruntowe określa się jako proste. 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Ulica Świerkowa jest drogą powiatową nr 2471P klasy technicznej zbiorcza. Posiada nawierzchnię bitumiczną w 

dobrym stanie technicznym. Teren przylegający do krawędzi jezdni to pobocze gruntowe wraz z rowem 

przydrożnym, pas zieleni oraz zjazdy. W granicach planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie 

techniczne: 

▪ sieć elektryczna 

▪ sieć wodociągowa 

▪ sieć gazowa 

8. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt zakłada budowę peronu o szerokości 2,0m i długości 26m. Peron miejscowo został poszerzony do 

2,8m ze względu na zastosowane wiaty przystankowe typu Speedway. Zastosowane wiaty nie posiadają ścianek 

bocznych. Peron został wydłużony chodnikiem o długości 30,5m który prowadzi w stronę Czmonia na 

wysokości przejścia dla pieszych został obniżony do poziomu jezdni. Po południowej stronie zaprojektowano 

chodnik dla pieszych długości około 7,4m prowadzący do drogi wewnętrznej prowadzącej do osiedla 

Radosnego. Na planie sytuacyjnym pokazano projektowany zjazd indywidualny. Na początku peronu przy 

zjeździe indywidualnym projektuje się na długości około 2m pochylenie 6% w celu sprowadzenia poziomu 

peronu do wysokości zjazdu. W projekcie przewiduje się zastosowanie ogólnodostępnych materiałów 

budowlanych. Nawierzchnia peronów o szerokości 2,0 wykonana zostanie z kostki betonowej z mikrofazą, 

koloru szarego typu „Cegiełka” oraz krawężnika betonowego 15x30cm i obrzeże betonowego 8x30cm. Zjazd 

wykonany zostanie z kostki typu „Cegiełka” z mikrofazą w kolorze czerwonym.  

Materiałem do wypełnienia spoin w przypadku projektowanych nawierzchni z elementów betonowych należy 

stosować zaprawę cementowo-piaskowa 
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9. Zakres robót budowlanych. 

Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach drogowych robót budowlanych:  

▪ roboty przygotowawcze; 

▪ wykonanie częściowej wymiany gruntów spoistych słabo przepuszczalnych na piaski zagęszczane 

warstwami – jeśli wystąpią; 

▪ wykonanie korytowania pod projektowaną konstrukcję nawierzchni przestrzeni peronów; 

▪ ewentualne zabezpieczenie sieci wodociągowej i elektrycznej rurami dwudzielnymi;  

▪ wbudowanie krawężników betonowych wydzielających projektowane perony/chodnik/zjazd; 

▪ wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni;  

▪ ewentualna regulacja wysokościowa istniejącej armatury; 

▪ roboty wykończeniowe 

▪ oznakowanie poziome i pionowe 

10. Rozwiązania w przekroju poprzecznym 

Przekrój poprzeczny peronu i chodników został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ 

powierzchniowy wody opadowej w kierunku ulicy Świerkowej,  zastosowano spadek jednostronny o wartości 

2%-3%.  

KONSTRUCKJA NAWIERZCHNI – peronu 

• Kostka betonowa, szara, typu ”cegiełka” z mikrofazą gr. 6cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm 

• Podłoże gruntowe E2≥25 MPa 

KONSTRUCKJA NAWIERZCHNI – chodnik 

• Kostka betonowa, jasnoszara, typu ”cegiełka” z mikrofazą gr. 6cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm 

• Podłoże gruntowe E2≥25 MPa 

KONSTRUCKJA NAWIERZCHNI – zjazdu 

• Kostka betonowa, czerwona, typu ”cegiełka” z mikrofazą gr. 8cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 cm 

• Podłoże gruntowe E2≥80 MPa 

KONSTRUCKJA NAWIERZCHNI – peronu 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 

poz.1333 art.5 pkt.1) zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 
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11. Uzbrojenie terenu (kolizje, projekty branżowe) 

Zmiany wysokościowe projektowanego terenu, mogą generować konieczność regulacji wysokościowej 

naziemnych elementów infrastruktury technicznej sieci wodociągowej i gazowej. Kolizje projektowanej 

infrastruktury drogowej z uzbrojeniem podziemnym zostaną rozwiązane poprzez ewentualne zabezpieczenie 

urządzeń uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami 

lub korytowaniem występowania elementów infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne, 

teletechniczne, gazowe czy wodociągowe, należy zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach 

roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Odkryte kable elektryczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dwudzielnymi.  

12. Roboty ziemne 

Roboty ziemne w postaci korytowania i wykonania wykopów, wynikają głównie z konieczności wykonania 

korpusu projektowanego peronu, chodnika i zjazdu. 

* Jeżeli w obszarze projektowanej inwestycji wystąpią nasypy niekontrolowane, które nie mogą stanowić 

bezpośredniego podłoża robót budowlanych, należy wykonać wymianę gruntu na głębokości do 50 cm poniżej 

spodu warstwy projektowanej konstrukcji nawierzchni i zastąpić je piaskami zagęszczanymi warstwami, w celu 

doprowadzenia nośności podłoża do kategorii G1 (nie dotyczy projektowanych nawierzchni pieszych, do 

których nie będą miały dostępu pojazdy mechaniczne) 

13.  Organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Inwestycja na czas robót wymaga wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót. Projekt ten jest 

oddzielnym opracowaniem i podlega uzgodnieniu z Inwestorem. 

14. Zestawienie materiałów 

l.p. Rodzaj materiałów Przeznaczenie 
Jedn. 

Obmiaru 
Ilość 

1 
Kostka betonowa gr. 6 cm, szara ,na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 

warstwa ścieralna peronów i 

chodników 
m2 126,5 

2 Podbudowa z KŁSM 0/31,5, gr. 15cm perony i chodniki, pobocze m3 23 

3 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa 

stabilizowanego cementem C1,5/2, gr.15cm 
perony i chodniki m3 20 

4 Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej  
perony i chodniki 

mb 83 

5 Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej perony i chodniki mb 60,5 

6 
Kostka betonowa gr. 8 cm, czerwona ,na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 
zjazd m2 15,6 

7 Podbudowa z KŁSM 0/31,5, gr. 20cm zjazd m3 3,5 

8 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa 

stabilizowanego cementem C1,5/2, gr.15cm 
zjazd m3 2,7 

9 Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej zjazd mb 7 

10 Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5, gr. 15cm pobocze m2 2,2 
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15. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego peronu zapewnione będzie poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody za 

pośrednictwem pochylenia poprzecznego w stronę drogi. Wody opadowe i roztopowe za pośrednictwem 

pochylenia podłużnego i poprzecznego ul. Świerkowej zostaną odprowadzone do rowu przydrożnego oraz na 

przyległe tereny zielone. 

16. Projektowane zmiany w ewidencji 

Niniejsze opracowanie projektowe w całość projektowanych robót zostanie wykonana w granicach własności 

Inwestora oraz na dostępnych działkach, dla których jest możliwe uzyskanie przez Inwestora prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

…………………………………………….     

Projektant: 

mgr inż. Irmina Dyzma 

upr. nr: WKP/0101/POOD/20 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan sytuacyjny     skala 1:500 

2. Przekroje konstrukcyjne    skala 1:50/1:25 

 

 

 


