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K l a u z u l a  
 

Poprawności i kompletności wykonania przedmiotu umowy 

Pracownia Projektowa EKODROGA 

z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. 

oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna: 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA ODCINKU 

ROSTARZEWO-WOLSZTYN W ZAKRESIE BUDOWY CI ĄGU PIESZO-

ROWEROWEGO 

 

 
objęta umową 1046/11 z dnia 28.10.2011r. stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego, 

została opracowana w sposób prawidłowy, zgodny z zawartą umową, przepisami prawa 

budowlanego, powołanymi w nim przepisami oraz uzgodnieniami wymaganymi przepisami 

szczególnymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności: 

- może zostać skierowana do realizacji, 

- obejmuje wszelkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia roboty. 

 

 
 

Imi ę i nazwisko projektanta i 
sprawdzającego 

 

Nr uprawnień 
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Podpis: Data: 

mgr inż. Robert Salomon 

Projektant 

WKP/0235/POOD/06 

w specjalności drogowej 

 wrzesień 2012r. 

Józef Gorwa 

Sprawdzający 

170/79/Pw 

w specjalności drogowej 

 wrzesień 2012r. 
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Projekt wykonawczy 
branży drogowej 

CZĘŚĆ OPISOWA 
dla rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn 

w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku 

Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. 

 

2.  Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rostarzewo, w powiecie grodziskim, w 

województwie wielkopolskim. 

 

3. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rakoniewice, na podstawie umowy nr 1046/11 z 

dnia 28.10.2011r. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

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

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie  /Dz.U. Nr 63, poz. 735/, 

• Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr 80, poz. 721 z 10 kwietnia 2003r./,   

• Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./ 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 

2004r./ w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005r. zmieniającym w/w 

rozporządzenie, 

• Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, 
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• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 18 maja 

2005r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i innych ustaw, 

• Ustawę z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko,   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 

Nr 202, poz. 2072/,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie  funkcjonalno-użytkowym  /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,  

• podkłady sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500, 

• normatywy i wytyczne, 

• ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 

• warunki techniczne z GDDKiA o/Poznań, 

• wizję w terenie oraz pomiary uzupełniające. 

 

4. Zakres opracowania 

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 32 na 

odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Przedmiotowa 

rozbudowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz na 

estetykę zagospodarowania samej drogi. 

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego przewiduje się wykonanie następujących podstawowych 

robót: 

- zdjęcie warstwy humusu, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, 

- wykonanie poszerzenia drogi krajowej nr 32 w rejonie azylu, 

- wykonanie azylu na drodze krajowej nr 32 o szer. 2,00m, 

- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej (koloru 

czerwonego) gr. 8cm ułożonej na podsypce piaskowej gr. 3cm, 

- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej, 

bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm ułożonej na podsypce piaskowej gr. 3cm, 
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- wykonanie nawierzchni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru 

szarego) gr. 8cm, 

- ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i 

ławie betonowej z oporem z betonu B15, 

- ułożenie obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i 

ławie betonowej z oporem z betonu B15, 

- wykonanie przepustu z rury HDPE o Ø800mm, 

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym na betonie gr. 10cm, 

- umocnienie skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10cm, 

- zamontowanie balustrady typu U-12a, 

- humusowanie i obsianie trawą obszaru między ciągiem pieszo-rowerowym a drogą  

krajową nr 32, 

- oznakowanie poziome i pionowe (znaki aktywne), 

- budowa oświetlenia ulicznego. 

 

5. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego  

Przedmiotowa inwestycja rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-

Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowana jest w miejscowości 

Rostarzewo na odcinku o długości 1,03km. 

Na początkowym odcinku (do miejsca lokalizacji azylu dla pieszych) droga krajowa 

przebiega przez tereny zabudowane – po prawej stronie występują zabudowania m. Rostarzewo, 

na pozostałym odcinku droga przebiega przez tereny niezabudowane – po lewej i prawej stronie 

drogi występują pola uprawne. Dostęp do terenów przylegających do drogi krajowej zapewniają 

istniejące zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni gruntowej lub utwardzone. 

Na początku opracowania (odcinek I km 0+000,00) projektowanego ciągu pieszo-

rowerowego istnieje ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej, z którym łączy się projektowana 

inwestycja. Na końcu opracowania (odcinek II km 0+793,46) projektowany ciąg pieszo-

rowerowy należy połączyć z projektowaną ścieżką od granicy Wolsztyna.  

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejącym, odbywa się powierzchniowo do 

istniejących rowów przydrożnych oraz lokalnie, na początku opracowania, do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych zlokalizowane są przepusty 

betonowe o Ø350-400mm.   

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza się występowanie 

następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
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deszczowej, linii energetycznej eNN, linii telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej oraz sieci 

gazowej średniego i wysokiego ciśnienia. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunków ruchu i 

bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów na istniejącej drodze krajowej nr 32. 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy podzielono na dwa odcinki rozdzielone azylem w 

miejscu przekroczenia drogi krajowej nr 32. Początek projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 

– odcinek I – zlokalizowano po lewej (południowej) stronie istniejącej jezdni drogi krajowej nr 

32 dowiązując się do istniejącego zjazdu (na działce nr 409, w km drogi krajowej 113+964,50). 

Koniec odcinka I zaprojektowano przy azylu dla pieszych w km 0+236,20. Początek odcinka II 

zaprojektowano za azylem dla pieszych w km 0+000,00 a koniec na granicy gmin 

Rakoniewice/Wolsztyn w miejscu włączenia się w projektowaną ścieżką od granicy Wolsztyna 

w km 0+793,46 (w km drogi krajowej 112+943,50). Łączna długość projektowanego ciągu 

pieszo-rowerowego wynosi 1029,66m. Z uwagi na istniejącą linię kolejową nr 357 relacji 

Wolsztyn – Luboń projektowany ciąg pieszo-rowerowy jest, na odcinku od km 0+698,04 do km 

0+731,61, lokalnie przerwany i włączony w krawędź drogi krajowej nr 32.  

Pomiędzy końcem odcinka I a początkiem odcinka II projektowanego ciągu pieszo-

rowerowego zaprojektowano przejście dla pieszych z azylem na drodze krajowej nr 32. Azyl 

zaprojektowano o szerokości 2,00m i długości 9,00m zakończony wyłukowaniami o R=1,00m. 

W miejscu projektowanego azylu jezdnia drogi krajowej nr 32 posiada szerokość 8,00m lokalnie 

przewężoną do 6,50m ze względu na lokalizację w skrajni drogi istniejącego budynku na działce 

nr 91. Na odcinku 54,00m tj. od km 113+706,70 do km 113+760,70 geometria drogi krajowej 

zostanie poszerzona do maksymalnie 10,00m tak aby uzyskać dwa pasy ruchu po 4,00m i azyl o 

szerokości 2,00m. Zmiana szerokości nastąpi na długości skosów 1:20. Konstrukcja poszerzenia 

nawierzchni drogi krajowej zostanie dowiązana do istniejącej konstrukcji i ograniczona od 

zewnątrz krawężnikiem betonowym 15x30cm wtopionym (-1cm poniżej nawierzchni). Jedynie 

w miejscu przejścia dla pieszych krawężnik będzie obniżony (+2cm ponad nawierzchnię). 

Przejście dla pieszych będzie oświetlone – zaprojektowano znaki zespolone D6 z lampą 

wcześnie ostrzegającą plus oświetlenie przejścia (po jednym nad każdym pasem ruchu). 

Dodatkowo na azylu zaprojektowano od strony dojazdu do przejścia, z obu kierunków, znaki 

aktywne C9 + U5c. 

Projektuje się odsunięcie ciągu pieszo-rowerowego od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 

32 i zlokalizowanie go poza istniejącym rowem przydrożnym. Projektowana szerokość ciągu 

pieszo-rowerowego będzie wynosiła 2,5m. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy obustronnie 



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon 
 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 15

ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 

(C12/15). Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego projektuje się z betonowej kostki brukowej, 

bezfazowej gr. 8cm w kolorze szarym. 

 Pas terenu między ciągiem pieszo-rowerowym a drogą krajową nr 32 oraz między 

ciągiem pieszo-rowerowym a projektowaną linią rozgraniczającą projektuje się obsiać trawą. 

Rozbudowa drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego całkowicie 

ograniczy negatywne oddziaływania związane z dotychczasowymi utrudnieniami w ruchu 

pieszych oraz rowerzystów. Poprawie ulegnie również estetyka zjazdów indywidualnych i 

publicznych z drogi krajowej na przyległe pola i posesje poprzez wykonanie ich z betonowej 

kostki brukowej w kolorze czerwonym. 

Wysokościowo nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wyniesiona będzie w stosunku do 

istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło 

powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego. 

 

6.1. Przyjęte parametry projektowe 

Parametry techniczne i geometryczne ciągu pieszo-rowerowego przyjęto zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 

warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 

zgodnie z warunkami technicznymi GDDKiA o/Poznań: 

- odsunięcie ciągu pieszo-rowerowego od jezdni    min 2,00m 

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego    2,50m 

- szerokość zjazdów publicznych     5,00m  

- szerokość zjazdów indywidualnych    4,50m  

- pochylenie podłużne ciągu pieszo-rowerowego dostosowane do istniejącego pochylenia 

krawędzi jezdni 

- pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego jednostronne 2% w kierunku rowu 

przydrożnego, za wyjątkiem obszarów przy zjazdach publicznych i indywidualnych, gdzie 

pochylenie poprzeczne zaprojektowano zbliżone do pochylenia podłużnego zjazdów. 

 

7. Rozwiązania projektowe 

7.1. Rozbudowa drogi krajowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w 

planie 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy podzielono na dwa odcinki rozdzielone azylem w 

miejscu przekroczenia drogi krajowej nr 32. Początek projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 

– odcinek I – zlokalizowano po lewej (południowej) stronie istniejącej jezdni drogi krajowej nr 
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32 dowiązując się do istniejącego zjazdu (na działce nr 409, w km drogi krajowej 113+964,50). 

Koniec odcinka I zaprojektowano przy azylu dla pieszych w km 0+236,20. Początek odcinka II 

zaprojektowano za azylem dla pieszych w km 0+000,00 a koniec na granicy gmin 

Rakoniewice/Wolsztyn w miejscu włączenia się w projektowaną ścieżką od granicy Wolsztyna 

w km 0+793,46 (w km drogi krajowej 112+943,50). Łączna długość projektowanego ciągu 

pieszo-rowerowego wynosi 1029,66m. Z uwagi na istniejącą linię kolejową nr 357 relacji 

Wolsztyn – Luboń projektowany ciąg pieszo-rowerowy jest, na odcinku od km 0+698,04 do km 

0+731,61, lokalnie przerwany i włączony w krawędź drogi krajowej nr 32. 

Projektuje się odsunięcie ciągu pieszo-rowerowego od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 

32 i zlokalizowanie go poza istniejącym rowem przydrożnym. Projektowana szerokość ciągu 

pieszo-rowerowego będzie wynosiła 2,5m. 

Na odcinku II w miejscu przejścia przez istniejący rów w km 0+138,40, zaprojektowano 

przepust z rury HDPE o średnicy 800mm.  

Zjazdy indywidualne oraz zjazd publiczny z drogi krajowej zaprojektowano odpowiednio 

o szerokościach 4,50m oraz 5,00m. Lokalizację zjazdów dostosowano do lokalizacji zjazdów 

istniejących z uwzględnieniem dostępu do wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 

krajowej nr 32.  

 

Na długości projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-

rowerowego występują odcinki proste: 

ODCINEK I: 

PT  km 0+000,00  X=3670232,49 Y=5678384,33 

Załom nr 1 km 0+034,78  X= 3670197,79 Y= 5678382,09 

Załom nr 2 km 0+155,88  X= 3670076,68 Y= 5678381,32 

Załom nr 3 km 0+167,06  X= 3670066,09 Y= 5678377,73 

KT  km 0+236,20  X= 3669996,95 Y= 5678375,85 

 

ODCINEK II: 

PT  km 0+000,00  X=3670000,59 Y=5678399,98 

Załom nr 1 km 0+137,86  X= 3669862,73 Y= 5678398,91 

Załom nr 2 km 0+148,30  X= 3669852,35 Y= 5678397,74 

Załom nr 3 km 0+188,49  X= 3669812,18 Y= 5678396,81 

Załom nr 4 km 0+418,68  X= 3669582,01 Y= 5678393,59 

Załom nr 5 km 0+680,21  X= 3669320,59 Y= 5678385,83 

Załom nr 6 km 0+698,04  X= 3669304,80 Y= 5678377,57 
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TERENY KOLEJOWE 

Załom nr 7 km 0+731,61  X= 3669271,29 Y= 5678375,54 

Załom nr 8 km 0+744,73  X= 3669259,99 Y= 5678382,22 

KT  km 0+793,46  X= 3669211,30 Y= 5678380,46 

 

7.2. Rozbudowa drogi krajowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w 

przekroju podłu żnym 

Przekrój podłużny przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano 

uwzględniając minimalne pochylenia podłużne oraz odpowiednie odprowadzenie wód 

opadowych.  

Projektowana niweleta została dowiązana do istniejących rzędnych wysokościowych na 

początku opracowania na istniejącym zjeździe – rzędna 86,05. Na końcu opracowania rzędna 

niwelety projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w miejscu włączenia w odcinek 

zlokalizowany na terenie gminy Wolsztyn wynosi 81,36m n.p.m. Różni się ona o 21cm (81,15m 

n.p.m.) od rzędnej zaprojektowanej przez PHU „Agat” ze Słupcy. Wynika to z bliskiej 

lokalizacji zjazdu publicznego, który powinien mieć „na długości nie mniejszej niż 7,0m od 

krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%...” (Dz.U. Nr43 §78.2 pkt.1e). 

Po uwzględnieniu istniejącej rzędnej na krawędzi drogi krajowej nr 32 i długości zjazdu 

minimalna rzędna niwelety projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi 81,36m n.p.m. 

W związku z powyższym różnicę wysokości pomiędzy odcinkami ciągu pieszo-rowerowego 

zlokalizowanymi na terenie gminy Rakoniewice i Wolsztyn należy skorygować podczas 

budowy. Na długości 43,50m ciągu biegnącego od Wolsztyna należy podnieść niweletę o 16cm. 

Przebieg projektowanej niwelety ciągu pieszo-rowerowego wyniesiony będzie w 

stosunku do istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło 

powierzchniowo do istniejącego i projektowanego rowu przydrożnego i aby zapewnić dostęp do  

przyległych działek za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych. 

 

7.3. Rozbudowa drogi krajowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w 

przekroju poprzecznym 

Na całej długości przedmiotowej inwestycji zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o 

szerokości 2,50m zlokalizowany w odległości min 2,00m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 

32. Obustronnie ciąg pieszo-rowerowy ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Na całym odcinku projektowanej rozbudowy 

drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano nową 

konstrukcję z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm. 
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Zjazdy indywidualne oraz publiczny zaprojektowano o szerokości odpowiednio 4,50m 

oraz 5,00m. Zjazdy indywidualne na całej długości ograniczone będą obrzeżem betonowym 

8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Zjazd publiczny – droga gminna 

na całej długości ograniczony będzie krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu B15 (C12/15). Przyjęto nawierzchnię zjazdu indywidualnego z kostki brukowej  

betonowej (koloru czerwonego) grubości 8cm a zjazdu publicznego z kostki brukowej betonowej 

(koloru szarego) grubości 8cm .  

Pochylenia poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano o wartości 2% w 

kierunku istniejącego rowu przydrożnego, za wyjątkiem obszaru zjazdów, gdzie pochylenie 

poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego przyjęto zbliżone do pochylenia podłużnego zjazdów. 

Geometrię przekroju oraz konstrukcję projektowanej nawierzchni w sposób graficzny 

pokazano w części rysunkowej projektu (rys. „Przekroje normalne”). 

   

7.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

szarego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki (kruszywo naturalne) związanej spoiwem 

(cementem, z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 12cm, 

- w-wa odcinająca z pospółki gr. 11cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony pasów zieleni obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 

(C12/15). 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

czerwonego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45mm 

gr. 20cm, 

- w-wa odcinająca z pospółki gr. 11cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 
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Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (obniżony +1cm powyżej nawierzchni) na ławie 

betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Krawędzie zjazdów zabezpieczone obrzeżem 

betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych-droga gminna: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów publicznych: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

szarego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45mm 

gr. 20cm, 

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki (kruszywo naturalne) związanej spoiwem 

(cementem, z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 15cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (obniżony +1cm powyżej nawierzchni) na ławie 

betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Krawędzie zjazdu zabezpieczone krawężnikiem 

betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15) – wyniesionym 

+12cm powyżej nawierzchni. 

 

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi krajowej nr 32: 

Przyjęto następującą konstrukcję poszerzenia nawierzchni drogi krajowej nr 32: 

- w-wa ścieralna z SMA 11 gr. 5cm, 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 8cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 15cm, 

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45mm 

gr. 20cm, 

- w-wa wzmacniająca z mieszanki (kruszywo naturalne) związanej spoiwem (cementem, z 

betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 10cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony pobocza krawężnik betonowy 15x30cm (wtopiony -1cm poniżej nawierzchni) na 

ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Jedynie w miejscu przejścia dla pieszych 

krawężnik będzie obniżony (+2cm ponad nawierzchnię). 

Od strony krawędzi jezdni zaprojektowano frezowanie istniejącej konstrukcji na szerokości 

1,00m na głębokość 5cm (pod w-wę ścieralną) następnie na szerokości 0,50m na głębokość 8cm 

(pod w-wę wiążącą). 
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Konstrukcja nawierzchni azylu dla pieszych: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni azylu dla pieszych: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

szarego – na szerokości przejścia dla pieszych, pozostała część azylu koloru czerwonego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 5cm. 

Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm powyżej nawierzchni) na 

ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Jedynie w miejscu przejścia dla pieszych 

krawężnik będzie obniżony (+2cm ponad nawierzchnię). 

 

8. Projektowane odwodnienie 

Wysokościowo nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wyniesiona będzie w stosunku do 

istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło 

powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego.  

Tylko na początkowym fragmencie odcinka I zaprojektowano dwie studzienki wpustowe, w km 

0+054,50 i 0+105,40, podłączone za pomocą projektowanych przykanalików z PE o Ø200mm 

do istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz ściek drogowy korytkowy odprowadzający 

wody deszczowe w km 0+170,50 do istniejącego rowu przydrożnego.  

Pochylenia poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano o wartości 2% w 

kierunku istniejącego rowu przydrożnego. 

 

9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przy rozbudowie drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-

rowerowego ograniczają się praktycznie do robót prowadzonych przy wykonaniu korytowania 

pod projektowaną nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego, poszerzenia nawierzchni drogi 

krajowej oraz zjazdów indywidualnych i publicznych. Przy wykonaniu robót należy zachować 

wymagania BHP. Roboty ziemne należy wykonać wg następujących norm: 

� PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne, 

� PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogólne, 

� BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy zdjąć warstwę darniny i 

gleby tam, gdzie występuje i spryzmować wzdłuż trasy w celu późniejszego wykorzystania do 

darniowania i humusowania. 

Na etapie wykonawstwa należy określić przydatność występujących gruntów jako 

podłoża pod konstrukcję nawierzchni. W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatny należy je 

usunąć i zastąpić gruntem niewysadzinowym. 
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10. Istniejąca zieleń 

Istniejące drzewa i krzewy porastające skarpy rowu i znajdujące się w 

projektowanych liniach rozgraniczających teren inwestycji przed przystąpieniem do 

budowy ciągu pieszo-rowerowego należy wyciąć i wykarczować. 

 

11. Określenie granic terenu rozbudowy drogi krajowej w zakresie budowy ciągu 

pieszo-rowerowego 

11.1. Wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja 

 Poniżej przedstawiono numery działek, na których zlokalizowano przedmiotową 

inwestycję: 

Obręb Rostarzewo, działki o nr ewid.: 113, 401/1, 400/1, 399/1, 398/6, 398/8, 397/1, 92/1, 93/1, 

79/3, 94/1, 37, 107, 109/1, 111/1, 112/1, 35/1, 1. 
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Projekt wykonawczy 
Branża drogowa 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
dla rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn 

w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 

 
 

 Rys. nr 1 Plan orientacyjny  

 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500 

 Rys. nr 3 Przekrój podłużny w skali 1:100/1000 

 Rys. nr 4 Przekroje normalne w skali 1:50 

 Rys. nr 5 Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 

 Rys. nr 5.1 Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 

 Rys. nr 6.1 Przekroje poprzeczne w skali 1: 100 

 Rys. nr 6.2 Przekroje poprzeczne w skali 1: 100 

 Rys. nr 7 Przepust Ø800mm w skali 1:50 

 Rys. nr 7.1 Konstrukcja płyty czołowej przepustu Ø800mm w skali 1:20 


