
- warstwa ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4cm;
- warstwa wiążąca z AC WMS 22 W PMB 25/55-60, gr. 9cm;
- podbudowa zasadnicza z AC WMS 22 P PMB 25/55-60, gr. 14cm;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie, gr. 20cm;
- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego w współ. filtracji k>=8, gr. 15cm;
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydr. Rm=2,5 MPa, gr. 23cm.
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- warstwa ścieralna z betonu cementowego B35, B40, gr. 22cm;
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15, gr. 20cm;
- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego w współ. filtracji k>=8, gr. 15cm;
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydr. Rm=2,5 MPa, gr. 23cm.

- kostka betonowa czerwona, gr. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 10cm;
- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego w współ. filtracji k>=8, gr. 10cm;
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydr. Rm=1,5 MPa, gr. 15cm.

- warstwa ścieralna AC 5 S 50/70, gr. 3cm;
- podbudowa z AC 16 P 50/70, gr. 5cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 15cm;
- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego w współ. filtracji k>=8, gr. 10cm;
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydr. Rm=1,5 MPa, gr. 15cm.

- kostka betonowa czerwona, gr. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 10cm;
- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego w współ. filtracji k>=8, gr. 10cm;

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydr. Rm=1,5 MPa, gr. 15cm.

- kostka betonowa szara, gr. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 15cm;
- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
w współ. filtracji k>=8, gr. 15cm;
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydr. Rm=2,5 MPa, gr. 30cm.

- kostka betonowa szara, gr. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 15cm;
- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego w współ. filtracji k>=8, gr. 15cm;

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego, gr. 20cm.

krawężnik betonowy 20x30
na ławie betonowej  C12/15

krawężnik betonowy 20x30 wtopiony
na ławie betonowej  C12/15

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej  C12/15

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej  C12/15

obrzeże betonowe 8x30
na podsypce cem-piask gr. 5cm obrzeże betonowe 8x30

na podsypce cem-piask gr. 5cm

krawężnik plimerobetonowy
na ławie betonowej  C12/15

- kostka betonowa czerwona, gr. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 10cm;
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ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ - ETAP IA – WĘZEŁ BIELSKA

PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO  ODCINKA ULICY BIELSKIEJ W PŁOCKU  

„Obwodnica północno - zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA -
na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od km 4+112,20 do km 6+510,00”

Łukasz Jóźwiak


