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1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie budowy ścieżki rowerowej i 

nordic walkingowej w ramach przebudowy drogi  ul. Rzecznej w Kostkowicach  gm. 

Dębowiec - na odcinku o długości 451,0 mb  wraz z przebudowa istniejących 

przepustów . 

 

2.  Istniejący stan zagospodarowania 

            Przedmiotem opracowania jest budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach 

przebudowy drogi ul. Rzeczna położonej w miejscowości Kostkowicach w gminie Dębowiec na 

odcinku o długości 451,0mb. i szer. 2,1mb. Projektowana budowa obejmuje część drogi położony 

w sołectwie Ogrodzona w gminie Dębowiec. Droga ta stanowi połączenie ul. Rzecznej w 

Kostkowicach i ul. Dębowej w Dębowcu.  

3. Projektowane zagospodarowanie 

Budowa ścieżki obejmie wykonanie odcinka między istniejąca nawierzchnią asfaltobetonową na ul. 

Rzecznej w Kostkowicach do istniejącej nawierzchni os strony ul. Dębowej w Dębowcu. Planuje 

się wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 40 cz z kruszywa łamanego , górna warstwę 

podbudowy gr. 10 cm warstwę wyrównawczą z kamienia łamanego (mieszanka od 0-32,5mm). 

Projektuje się wykonanie nawierzchni ulepszonej drogi masą asfaltobetonową warstwę 

wyrównawczą gr. 5cm i warst. ścieralną gr. 5cm.,  wykonanie obustronnych poboczy kamiennych  

o szerokości 0,10 mb, gr. 15cm z mieszanki kamienia łamanego  

Przewiduje się także wykonanie wiaty przystankową (odpoczynkową) (jak wskazano na rys. ZT-01) 

oświetloną oświetleniem led z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii typu panele 

fotowoltaiczne nie wymagającej podłączenia do linii energoelektrycznej.  

Projektowany zakres będzie w całości przebiegał po działce drogowej 640 w Kostkowicach. 

Przewiduje się do wykonania następujące roboty: 

 roboty ziemne 

 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, śr. gr. 40cm 
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 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, śr. gr. 10cm 

 Warstwa wiążąca z asfaltobetonu o grubości 5 cm. 

 Warstwa ścieralna z asfaltobetonu o grubości 5 cm 

 Obustronne pobocza o szerokości  0,30 m i grubości 15 cm. 

 remont istniejących przepustów - 2 szt. bez zmiany średnicy rur. 

 

4. Odwodnienie 

Odwodnienie na całej długości drogi zostało zaprojektowane, jako powierzchowne, dzięki 

zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych poprzez utwardzone pobocza do 

w teren zielony 

 Spadek poprzeczny wartości 2% na całej długości ścieżki należy wykonać jednostronnie w 

kierunku rz. Knajka 

Przewiduje się remont dwóch istniejących przepustów pod drogą o średnicach fi 300mm 

poprzez wymianę na nowe. Nie dopuszcza się zmiany średnicy przepustów.  

5. Podstawa opracowania. 

 wypis i wyrys Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 

obejmującego w/w drogę 

 Kopie mapy zasadniczej 

 Pomiary i wizja w terenie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 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) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. Nr 202 

poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 

 

Projektował:  
........................................................... 

Krzysztof Wawak 

 


