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1. Opis techniczny 
 Do projektu wykonawczego budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w Płocku na 

ulicy Mazura na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Gościniec. 

 

 1.1  Podstawa opracowania 
1. Umowa nr 12/MZD/Z/2012 zawarta w dniu 24.01.2012 r. w Płocku z Gminą Miasto 

Płock 09-400 Płock, ulica Stary Rynek 1. 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przeznaczona dla celów projektowych. 

3. Wytyczne od Inwestora. 

4. Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem. 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz.1118). 

6. Zarządzenie nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 roku. 

7. Zarządzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku. 

 

 1.2  Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w 

Płocku”. Zakres opracowania – ulica Mazura od ulicy Jana Pawła II do ulicy Gościniec. 

 

Prace budowlane prowadzone będą na działkach o nr ewidencyjnym gruntu: 

 obręb 1: 546, 634, 2820, 2823/1, 3248/2, i polegają na:  

 budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 

 budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, 

 wymiana nawierzchni na istniejących miejscach parkingowych. 

 

 1.3  Opis stanu istniejącego 
Ulica Mazura w Płocku stanowi przedłużenie ulicy Gościniec i łączy się z ulicą Jana 

Pawła II. Przejście ulicy Gościniec w ulicę Mazura następuje na wysokości poprzecznej ulicy 

Czerwonych Kosynierów. 

Ulica Mazura na tym odcinku jest jednojezdniowa, dwupasowa o szerokości 7,0m. 

Wyposażona jest w chodnik o nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych – 

o szerokości 1,8m, miejsca parkingowe i zatokę autobusową o nawierzchni betonowej. 

 Ulica Gościniec na odcinku od ulicy Grabówka do ulicy Mazura jest jednojezdniowa, 

dwupasowa o szerokości 7,0m. Na całym odcinku występuje oświetlenie ulicy. Po lewej stronie 
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wyposażona jest opaskę i chodnik, a po prawej stronie w opaskę, ścieżkę rowerową i chodnik. 

Zbliżając się do przejścia ulicy Gościniec w ulicę Mazura na wysokości zatoki autobusowej 

zlokalizowanej po lewej  stronie ulicy Gościniec – ścieżka rowerowa przechodzi na lewą stronę 

– przebiega dalej wzdłuż zatoki autobusowej i kończy się. 

 Na ulicy Mazura zlokalizowane są słupy i napowietrzna linia SN, która jest nieczynna i 

odcięta od zasilania. Słupy kolidujące z przebiegiem przedmiotowej ścieżki rowerowej i 

chodnika przewidziano do likwidacji.  

 

 1.4  Uzasadnienie zadania 
Projektowana ścieżka rowerowa i chodnik przyczynią się do poprawy warunków 

komunikacyjnych w rejonie ich budowy oraz, co jest z tym związane, przyczynią się do poprawy 

warunków bytowych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych przy ulicy Mazura. 

 

 1.5  Opis stanu projektowanego 
Prace budowlane polegają na wybudowaniu ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy 

Mazura. Ścieżka rowerowa stanowić będzie kontynuacje przebiegu ścieżki rowerowej ulicy 

Gościniec. Dzięki budowie przedmiotowego odcinka ścieżki rowerowej uzyska się połączenie ze 

ścieżką rowerową w ulicy Jana Pawła II. Ze względu na wykonanie ścieżki rowerowej  

przewidziano wykonanie chodnika o nowym przebiegu. Chodnik będzie usytuowany 

bezpośrednio przy ścieżce rowerowej. Wykonana zostanie także wymiana nawierzchni 

istniejących miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ulicy Mazura. Ze względu na 

ograniczenia terenowe i konieczność wykonania ścieżki rowerowej oraz chodnika w rejonie 

miejsc parkingowych, i co jest z tym związane – zmiana lokalizacji krawężnika ograniczającego 

nawierzchnię miejsc parkingowych od nawierzchni chodnika – zmieni się szerokość istniejących 

miejsc parkingowych. Zmieni się sposób parkowania – z prostopadłego na równoległy do jezdni 

ulicy Mazura. 

Słupy energetyczne kolidujące z przebiegiem przedmiotowej ścieżki rowerowej i 

chodnika przewidziano do likwidacji. Na rysunku nr 2 przedstawiono ich lokalizację. Przewiduje 

się osłonięcie dwudzielnymi rurami ochronnymi istniejących kabli oświetlenia ulicznego 

znajdującymi się pod projektowanymi chodnikami i ścieżką rowerową. 

Przy projektowaniu uwzględniono zalecenia jak i warunki zawarte w Rozporządzeniu 

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

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 

430 z 14.05.1999 r.). 
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 W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 

 budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 

 budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, 

 wymiana nawierzchni na istniejących miejscach parkingowych. 

 

 1.6  Konstrukcje nawierzchni 
 Projektowana konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej : 

 warstwa ścieralna z AC5S 50/70 gr. 3 cm, 

 podbudowa z gruzu betonowego gr. 10 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika: 

 kostka brukowa betonowa fazowana (czerwona) gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, 

 warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm, 

 profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika – na przejściach dla pieszych: 

 płytka betonowa 35*35cm z wypustkami (żółta), 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 6 cm, 

 warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm, 

 profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych: 

 kostka brukowa betonowa fazowana (szara) gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Mazura – odbudowa po 

wymianie krawężnika: 

 warstwa ścieralna z AC8S 50/70 gr. 5 cm, 

 podbudowa z  AC16P 50/70 gr. 10 cm, 
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 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm, 

 wyprofilowana i zagęszczona istniejąca warstwa piasku. 

 

Projektowana konstrukcja zieleńcy: 

 trawnik dywanowy siewem, 

 ziemia urodzajna lub żyzna gr. 10 cm, 

 profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

 1.7  Krawężniki i obrzeża 
 Jako boczne ograniczenie nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przyjęto obrzeże 

betonowe 8*30 cm na ławie z oporem z podsypki cementowo piaskowej.  

 Jako boczne ograniczenie nawierzchni miejsc parkingowych  przyjęto krawężnik 

betonowy 15*30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – w miejscach gdzie 

nawierzchnia miejsc parkingowych graniczy z chodnikiem i zieleńcem. Krawężnik należy 

ustawić 12 cm powyżej nawierzchni miejsc parkingowych. 

 Jako element oddzielający nawierzchnię jezdni ulicy Mazura z nawierzchnią miejsc 

parkingowych przyjęto krawężnik betonowy wjazdowy 15*22 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15. Krawężnik należy ustawić 2 cm powyżej nawierzchni jezdni. 

 W miejscach gdzie projektowana ścieżka rowerowa i chodnik swym przebiegiem 

krzyżuje się z istniejącymi jezdniami należy wystające krawężniki przebudować na zaniżone. W 

tych miejscach należy zastosować krawężnik betonowy wjazdowy 15*22 cm na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15. Krawężnik należy ustawić 1 cm powyżej nawierzchni jezdni. 

   

 1.8  Odwodnienie 
  Odwodnienie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika i miejsc parkingowych odbywa 

się poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne i sprowadzenie wody na teren zieleńcy 

i na jezdnię ulicy Mazura. Woda opadowa z ulicy Mazura odprowadzana jest do wpustów 

ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowej. 

 

 1.9  Roboty rozbiórkowe 
  Zakresem robót rozbiórkowych jest rozebranie: nawierzchni chodnika, nawierzchni 

miejsc parkingowych, krawężników betonowych, obrzeży betonowych oraz nawierzchni jezdni 

ulicy Mazura o szerokości 30 cm w celu ustawienia nowego krawężnika (wymiana krawężnika). 

  Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów 

powstałych z robót drogowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
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odpadach (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) – z wyjątkiem stanowiących własność 

Zamawiającego: 

 elementów betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtórnego wbudowania,  

które należy: 

 płyty betonowe – oczyścić i posortować, 

 krawężniki i obrzeża – oczyścić i posortować, 

 elementów prefabrykowanych nawierzchni, nie nadających się do powtórnego 

wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudów, dostarczonych jako materiał rozkruszony o 

frakcji od 0-31,5mm do 0-63mm 

 demontowanych znaków drogowych. 

W/w odpady Wykonawca przewiezie na miejsce składowania – zaplecze MZD w Płocku 

przy ulicy Jędrzejewo lub inne wskazane przez MZD miejsce i po protokolarnym przekazaniu 

zeskładuje. 

Wszelkie koszty związane z czynnościami dotyczącymi transportu, oczyszczenia, kruszenia i 

składowania odpadów ponosi Wykonawca robót drogowych. 

W przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania (przydatności) danego materiały, 

każdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony pracownik MZD w Płocku. 

 

 1.10  Roboty ziemne 
  Zakresem robót ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ścieżki 

rowerowej, chodnika, miejsc parkingowych i zieleńcy. 

 
 1.11  Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania została objęta oddzielnym opracowaniem  

będącym załącznikiem do projektu budowlanego. Załączono projekty: 

 projekt stałej zmiany organizacji ruchu. 

 
 1.12  Zieleń 
  Na terenie objętym zakresem inwestycji występuje drzewo, które koliduje z przebiegiem 

projektowanych elementów i przewidziano je do usunięcia. Zaprojektowano również wykonanie 

zieleńcy (trawników) w ilości 334,00m2.  

 
 1.13  Wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
 Przyjęte rozwiązania budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzkie i sąsiednie obiekty. 
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 Inwestycja nie narusza interesów właścicieli działek sąsiednich i nie wywołuje 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 
 
 1.14  Uwagi końcowe 
  Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem obowiązujących 

w tym zakresie wymogów normowych oraz przepisów przeciwpożarowych i BHP. 

  

 1.15  Zestawienie powierzchni 

 ścieżka rowerowa – 505,00 m2, 

 chodnik – 407,00 m2, 

 miejsca parkingowe – 228,00 m2, 

 zieleniec – 334,00 m2. 
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2. Część rysunkowa 
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