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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania. 

 Umowa z inwestorem 

 Podkład geodezyjny  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

 Normy i przepisy projektowania 

 Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

 Opracowanie zawiera projekt przebudowy i rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie. Zakres projektu 

branży drogowej obejmuje nawierzchnie jezdni, placów, stanowisk postojowych, zjazdów i dojazdów dla dostaw 

oraz nawierzchnie chodników.  

 

3. Stan istniejący  

 Obszar objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Szczecin w dzielnicy śródmieście i osiedlu 

Drzetowo-Grabowo w okolicach ul. Kapitańskiej i Montwiłła. W miejscu projektowanego parkingu oraz dróg dla 

dostaw znajduje się zieleń.  

4. Opis projektu.  
 

Projekt przewiduje przebudowę oraz rozbudowę terenu wokół budynku Teatru Polskiego. 

Zaprojektowano nowy parking na 59 stanowisk postojowych. Na parkingu znajduje się 56 stanowisk o wymiarach 

2,3 m x 5,0 m oraz 3 stanowiska o wymiarach 3,6 m x 5,0 m. Stanowiska dla osób niepełnosprawnych 

zlokalizowano możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. Przy tych stanowiskach krawężnik betonowy należy 

wtopić równo z nawierzchnią parkingu i chodnika. Stanowiska dla niepełnosprawnych należy oznakować znakiem 

D-18a wraz  z tabliczką T-29. Jezdnie manewrowe na nowoprojektowanym parkingu mają szerokość 5,7 m.  

Stanowiska postojowe zaprojektowano z krat trawnikowych  wypełnionych kruszywem natomiast jezdnie 

manewrowe z kostki betonowej imitującej granit o wymiarach 20x20 cm. Szczegóły konstrukcyjne pokazano na 

rysunku nr D2.   
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KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI 

 

Jezdnia manewrowa  z kostki betonowej  

- Kostka betonowa imitująca granit o wym. 20x20 gr.8 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm; 

- Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr.20 cm 

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm 

- Podbudowa istniejąca - wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 

RAZEM: 48 cm 

Jezdnia manewrowa  z kostki kamiennej 

- Kostka kamienna rzędowa h=16 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 3 cm; 

- Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr.20 cm 

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm 

- Podbudowa istniejąca - wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 

RAZEM: 54 cm 

 

Stanowiska postojowe 

 

- Krata trawnikowa wypełniona kruszywem, gr. 4 cm  

- Podsypka piaskowa , gr. 5 cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 25 cm 

- Geowłóknina  

- Grunt rodzimy, nawierzchnia ze spadkiem 1-1,5 % 

RAZEM: 34  cm 

 

Parkowa nawierzchnia żwirowa  

 

- Nawierzchnia żwirowa, żwir #0/8 mm stabilizowany cementem, gr. 3 cm  

- Żwir #0/16 mm, gr. 5 cm  

- Żwir #0/31,5 mm, gr. 12 cm  

- Warstwa mrozochronna z piasku gruboziarnistego gr. 20 cm  

- Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=0,98             

RAZEM: 40 cm  

 

Nawierzchnię żwirową należy  obramować krawężnikiem z betonu architektonicznego o wymiarach 

30x30 cm  
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Przejazd dla mieszkańców posesji zlokalizowanych na dz. 10/6  

 

- Kostka kamienna regularna 10x10x10 cm  

- Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 3 cm; 

- Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr.20 cm 

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm 

- Podbudowa istniejąca - wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 

RAZEM: 48 cm 

 

Droga dojazdowa dla dostaw od ul. Kapitańskiej  

 

- Kostka betonowa imitująca granit o wym. 20x20 gr.8 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm; 

- Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr.25 cm 

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm 

- Podbudowa istniejąca - wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 

RAZEM: 53 cm 

 

 

dojazdowa dla dostaw od ul. Montwiłła (przekrój E-E) 

- kostka kamienna rzędowa o gr. 16 cm  

- Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 3 cm; 

- Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr.25 cm 

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm 

- Podbudowa istniejąca - wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 

RAZEM: 59 cm 

 

Chodnik o wzmocnionej podbudowie (przekrój F-F) 

- kostka brukowa granitowa o wymiarach min. 10/15 cm   

- Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 3 cm; 

- Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr.20 cm 

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm 

- Podbudowa istniejąca - wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 

RAZEM: ok. 49 cm 

 

 Chodnik przy północnym  wejściu do teatru należy wykonać z kostki brukowej granitowej o wym. 10/15 

cm  (takiej jaką zastosowano na istniejącej jezdni). Istniejącą nawierzchnię jezdni należy pozostawić a krawężnik 
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wbudować tak aby wystawał 2 cm ponad nawierzchnię jezdni. Spadki poprzeczne chodnika skierowano w stronę 

istniejącej jezdni. Konstrukcję chodnika należy wzmocnić, gdyż służył on będzie również jako droga p.poż.  

Krawędź parkingu dla samochodów osobowych od południowej i południowo zachodniej strony należy 

zabezpieczyć montując barierę zabezpieczającą. Szczegóły montażu bariery ujęto w odrębnym opracowaniu 

branżowym.  

 

 Dokumentacja geologiczno - inżynierska wykazuje, że w odwiertach B1 i B2, które zlokalizowane zostały 

w okolicy projektowanego parkingu występują  piaski drobne, drobne zaglinione, piaski gliniaste oraz gliny 

piaszczyste w stanie półzwartym. W dolnych partiach występują piaski średnie i grube. Wodę gruntową 

nawiercono na głębokości 12,4 p.p.t.  Nawiercono nasyp niekontrolowany o miąższości od 0,7 m do 2,5 m. W 

odwiertach B10 i B11 i B12 zlokalizowanych po wschodniej stronie budynku teatru występują piaski drobne, 

średnie, pylaste i gliniaste. Nawiercono nasyp niekontrolowany o miąższości do 0,7 m. W przypadku wystąpienia 

gruntów nienośnych należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. Warstwę nasypu niekontrolowanego 

należy usunąć  i doprowadzić podłoże gruntowe do grupy nośności G1 zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zagęszczenie koryta pod konstrukcję należy wykonać w taki 

sposób, aby w przypadku gruntu z domieszką gruzu lub dużego kruszywa kamiennego, przy badaniu płytą VSS o 

średnicy 30 cm EII/EI < 2,2 dla Is=1,0.  Grunt stabilizowany należy zamówić z węzła betoniarskiego.  

Roboty ziemne, wykopy, a zwłaszcza formowanie nasypów proponuje się wykonywać w okresie wiosennym lub 

letnim, przy niewielkich opadach atmosferycznych i stosunkowo wysokich temperaturach (gdy możliwe będzie 

osuszenie gruntów nadmiernie zawilgoconych, np. na skutek opadów atmosferycznych) 

 W trakcie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie zarówno terenu 

wydobycia gruntu jak i obszaru budowy nasypu przez nadmiernym zawilgoceniem w rezultacie opadów. 

  

  

Krawężniki. 

Jako obramowanie nawierzchni jezdni oraz stanowisk postojowych przyjęto krawężniki o wymiarach 15x30 

cm posadowione na ławie betonowej C 12/15 wyniesione na 6 cm. Przy chodniku przejazdowym przyjęto 

krawężnik obniżony - światło 2 cm.  

Szczegóły rozwiązań projektowych pokazano na rys. D2 

 

Ława betonowa winna być wykonana przy pomocy deskowania lub innych elementów (np. przesuwne 

elementy metalowe), umożliwiających poprawne wykonanie szalunku. Beton należy zagęścić odpowiednim 

sprzętem (np.: płyty wibracyjne). 

Przed ułożeniem krawężnika należy odczekać 7 dni. Wyjątkowo dopuszcza się ułożenie krawężnika na 

ławie po 48 godzinach po uprzedniej zgodzie inspektora nadzoru . 
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Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

  klasa nie niższa niż B30 , 

  nasiąkliwość nie większa niż 4%, 

  mrozoodporność nie niższa niż F-50 (lub F-30 w NaCl/3%), 

   ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż: gat. I - 3,0 mm,  

   nośność krawężnika:  17,1 kN 

 

5. Odwodnienie. 

 

Woda opadowa z powierzchni utwardzonych odprowadzana będzie do nowoprojektowanej kanalizacji 

deszczowej. Warunki odwodnienia nie ulegną pogorszeniu. Woda z nawierzchni przepuszczalnych będzie 

odprowadzana powierzchniowo w grunt.  

 

6. Istniejące uzbrojenie terenu 

Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy przed użyciem sprzętu mechanicznego dokonać 

przekopów próbnych w celu uniknięcia przypadkowych uszkodzeń. W razie potrzeby roboty należy wykonywać 

ręcznie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne. 

 

7. Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji robót, inne uwagi  

 Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy muszą posiadać obowiązujące 

świadectwa do  stosowania w budownictwie oraz zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z 

obowiązującymi Normami  zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskiej. 

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy w 

zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID. 

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej 

osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w ww. 

zakresie. 

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien sporządzić plan B.I.O.Z., przeszkolić 

pracowników w zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz 

sporządzić projekt organizacji placu budowy. 

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni: 

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,  

- być przeszkoleni w ww. zakresie, 
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- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną, 

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu. 

- prace budowlane należy prowadzić zgodnie z: decyzją o pozwoleniu na budowę, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, prawem budowlanym, aktualnymi 

polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.  

 

 
 
 

opracowała:  

mgr inż. Marta Owczarczyk 

ZAP/0057/POOD/12 
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