
                                                                                

OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego remontu ciągów pieszych zlokalizowanych 
na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle 
Śląskim  .  

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy 
remontu ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.  
Zakres opracowania obejmuje branżę drogową.

Zakres rzeczowy robót został ustalony podczas wizji lokalnej 
w terenie, przeprowadzonej z udziałem Inwestora i Projektanta.
Całkowita długość remontowanych ciągów pieszych wynosi:
L = 204,0m

1.2. Inwestor :
           
            Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
            im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim
            42 – 620 Nakło Śląskie
            ul. Morcinka 9

1.3. Podstawa opracowania :

• umowa z Inwestorem, 
• mapa zasadnicza,
• uzgodnienia dokonane z Inwestorem,
• pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowych

wykonane w kwietniu 2017r.
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunków technicznych 
jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz.U. Z 2016r. poz. 124),

• katalog szczegółów drogowych ( CTBK – Warszawa ),
• wizja lokalna w terenie.

 
1.4. Opis stanu istniejącego.

  Teren objęty opracowaniem położony jest na terenie Zespołu 
Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im.  1000-lecia  Państwa 
Polskiego w Nakle Śląskim.
Istniejące  ciągi  piesze  maja  nawierzchnię  z  kostki  betonowej 
prefabrykowanej, płytek betonowych 35x35x5cm, betonu cementowego 
oraz nawierzchnię gruntową.
Szerokość ciągów pieszych wynosi od 1,8m do 2,0m.
Stan  techniczny  istniejących  ciągów  pieszych  jest  zły, 
stwierdzono dużą ilość uszkodzeń między innymi:
ubytki  oraz  deformacje  w  profilu  podłużnym  i  w  przekroju 
poprzecznym.  W  związku  z  powyższym  należy  zakwalifikować  ww. 
ciągi piesze do remontu w pierwszej kolejności.



                                                                                

1.5. Uzbrojenie terenu :

 W obrębie remontowanych ciągów pieszych przebiegają zgodnie z 

podkładami mapowymi następujące sieci: 

- linie kablowe nN

- kabel teletechniczny

2. Opis stanu projektowanego.

          

Zaprojektowano remont istniejących ciągów pieszych o łącznej 

długości L = 204,0m

Szerokość ciągów pieszych  wynosi od 1,8m do 2,6m.

Zaprojektowano następująca konstrukcję nawierzchni ciągów 

pieszych na podłożu niewysadzinowym doprowadzonym do nośności 

E2≥45MPa:

 

• kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm,

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15cm,

• warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm.

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych wynosi 

37cm.

Moduł wtórnego odkształcenie zagęszczonej podbudowy 

stabilizowanej mechanicznie powinien wynosić E2≥80MPa, przy czym 

zagęszczenie należy uznać za prawidłowe gdy E2 /E1≤2,2.

Pochylenie poprzeczne ciągów pieszych wynosi i = 2%

Ciągi piesze należy obramować obrzeżem betonowym 8x30cm ułożonym 

na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm i ławie betonowej zwykłej 

gr 10cm.

Obrzeże betonowe należy zabudować zgodnie z przekrojem 

konstrukcyjnym. Maksymalne dopuszczalne pochylenie podłużne 

chodnika wynosi i = 6%, w związku z tym zaprojektowano w dwóch 

miejscach przy wejściach do budynku stopnie. Wymiary stopni 

15x30cm.

3. Odwodnienie.

  W celu prawidłowego odwodnienia ciągów pieszych zastosowano 

niezbędne pochylenia podłużne i poprzeczne. 

Woda opadowa odprowadzana będzie grawitacyjnie poza obręb ciągów 

pieszych w przyległy teren zielony.


