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Inwestycja:  

Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Tumskiej do 
Pl. Obrońców Warszawy 

 

Projekt budowlano - wykonawczy 
 

Opis techniczny 
 

1 (Par.11,ust.2,pkt.1,Rozp.462/12).Przeznaczenie i program użytkowy obiektu, 

charakterystyczne parametry techniczne. 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Podczas prac projektowych 

wykorzystano dotychczas wykonane własne pomiary i inwentaryzacje oraz materiały otrzymane od 

Zamawiającego m.in.: mapę zasadniczą oraz opis przedmiotu zamówienia.  

1.2 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka ul. Kościuszki od ul. Tumskiej do 

Pl. Obrońców Warszawy. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zaplanowano: 

 wymianę nawierzchni chodników po obu stronach ul. Kościuszki, 

 wymianę nawierzchni zjazdów wraz z korektą skosów wjazdowych i ewentualnej szerokości w ciągu 

przebudowywanego odcinka chodnika, 

 wymianę krawężników ulicznych po obu stronach ul. Kościuszki, 

 wymianę ram i pokryw studni znajdujących się w chodniku wraz z ich korektą wysokościową. 

Celem przedmiotowej przebudowy jest: 

 podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu pieszych, w szczególności poprzez wymianę 

nawierzchni chodników na twardą ulepszoną o normatywnej równości podłużnej i poprzecznej, 

 podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i 

niedowidzących, w szczególności poprzez wyeliminowanie na ciągach pieszych elementów 

wystających z nawierzchni oraz zastosowanie specjalnych płytek z wypustkami przed przejściami 

dla pieszych  

 uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. 
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2  (Par.11,ust.2,pkt.3,Rozp.462/12).Forma architektoniczna i funkcja obiektu, 

sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

2.1 Lokalizacja i zakres rozwiązań funkcjonalno - drogowych przedsięwzięcia 

Przebudowywana ulica znajduje się w południowej części miasta Płocka w dzielnicy Śródmieście w 

bliskiej odległości Skarpy Płockiej i rzeki Wisły. 

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, granice opracowania oznaczono następująco: 

 zachodnia – do chodnika z płyt granitowych przy ul. Tumskiej, 

 wschodnia – do nowego chodnika przy Pl. Obrońców Warszawy. 

 

Obecnie w śladzie projektowanego chodnika również znajduje się chodnik dla pieszych. W związku z 

powyższym przebieg chodnika nie wymusza wyburzeń obiektów budowalnych, wycinki drzew i krzewów, czy 

przebudowy sieci podziemnego uzbrojenia terenu. 

2.2 Podział przedsięwzięcia na etapy 

Projektowana inwestycja będzie przedsięwzięciem jednoetapowym z możliwością realizacji częściami.  

2.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Chodnik na przedmiotowym odcinku w stanie istniejącym posiada zniszczoną nawierzchnię z płyt 

betonowych 50x50 cm. Jezdnia jest obramowana krawężnikami betonowymi. Nawierzchnie zjazdów są 

wykonane z różnych materiałów: z kostki kamiennej, mieszanki mineralno-asfaltowej bądź kostki brukowej 

betonowej.  

Projekt nie przewiduje wyburzeń obiektów kubaturowych. Projektowany układ drogowy nie koliduje z 

sieciami podziemnego uzbrojenia terenu.  

 

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu  

Przedmiotowe chodniki i zjazdy zaprojektowano zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. ust. 2016 poz. 124).  

Przedsięwzięcie inwestycyjne, jakim jest przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Tumskiej do 

Pl. Obrońców Warszawy obejmuje wykonanie: 

 wymianę nawierzchni chodników po obu stronach ul. Kościuszki, 

 wymianę nawierzchni zjazdów wraz z korektą skosów wjazdowych i ewentualnej szerokości w ciągu 

przebudowywanego odcinka chodnika, 

 wymianę krawężników ulicznych po obu stronach ul. Kościuszki, 

 wymianę ram i pokryw studni znajdujących się w chodniku wraz z ich korektą wysokościową. 



6 

 

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokości od 3,0 do 5,5 m oraz zakończono skosem 1:1 przy 

krawędzi jezdni.  Chodniki zaprojektowano o szerokości powyżej 4 m.  

Uszkodzone ramy i pokrywy studni teletechnicznych oraz skrzynki do zasuw podziemnych w ciągu 

chodnika zostaną wymienione i wyregulowane wysokościowo.  

Projekt nawiązuje do istniejącego zagospodarowania terenu i otoczenia oraz sposobu zainwestowania. 

Przede wszystkim dotyczy to dostosowania geometrii chodników i zjazdów do istniejących elementów 

infrastruktury. Projektowany układ drogowy poprowadzono tak, aby jak najmniej ingerował w istniejące 

zagospodarowanie.  

2.5 Przebieg i rozwiązanie drogi w planie 

Układ drogowy został zaprojektowany na podstawie wymagań technicznych, które określa Dz. U. 2016 

poz. 124. Parametry techniczno-użytkowe i minimalne wymagane standardy techniczno - ruchowe zostały tak 

dobrane aby zapewnić komfort ruchu pieszym na chodnikach oraz przejezdność samochodom osobowym na 

zjazdach.  

2.6 Przebieg i rozwiązania drogi w profilu podłużnym i poprzecznym 

Projektowany układ drogowy dostosowano wysokościowo i dowiązano do: 

 istniejącej zabudowy, 

 nawierzchni ulicy Kościuszki, 

 istniejącego uzbrojenia terenu, 

 

Zastosowano pochylenia poprzecznie na chodnikach od 0,5% do 3,0%. Pochylenia podłużne zgodnie 

z pochyleniem jezdni ul. Kościuszki. 

3 (Par.11,ust.2,pkt.4,Rozp.462/12).Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego – 

konstrukcja nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych i rowerowych 

W projekcie wykorzystano następujące materiały: 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP Warszawa 1997, 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Gdańsk 2012, 

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 

3.1 Konstrukcje nawierzchni zjazdów i chodników 

Przyjęto jako parametry wyjściowe dla konstrukcji nawierzchni: 

 wymagana nośność podłoża 𝐸2 ≥ 60 𝑀𝑃𝑎 

 wymagana nośność podbudowy zasadniczej 𝐸2 ≥ 100 𝑀𝑃𝑎 
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Według wymienionych danych ustalono następującą konstrukcje nawierzchni: 

Chodniki na ciągu głównym: 

 warstwa ścieralna – płyty granitowe płomieniowane 50x50 cm, szare  – 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – 4cm 

𝐸2 ≥ 100 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

 podbudowa - kruszywo 0/31,5, 𝐶𝐵𝑅 ≥ 60%, C90/3    – 15cm 

 warstwa mrozoochronna – kruszywo 0/8, 𝐶𝐵𝑅 ≥ 35%,   – 15cm 

𝐸2 ≥ 60 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

Razem 42 cm 

 profilowane i zagęszczone podłoże 
 
Chodniki w obszarze skrajni drogowej: 

 warstwa ścieralna – kostka granitowa surowo łupana 9/11, szara  – 10cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – 1-3cm 

𝐸2 ≥ 100 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

 podbudowa - kruszywo 0/31,5, 𝐶𝐵𝑅 ≥ 60%, C90/3    – 15cm 

 warstwa mrozoochronna – kruszywo 0/8, 𝐶𝐵𝑅 ≥ 35%,   – 15cm 

𝐸2 ≥ 60 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

Razem 42 cm 

 profilowane i zagęszczone podłoże 
 
Chodniki jako dopełnienie elementów infrastruktury : 

 warstwa ścieralna – kostka granitowa surowo łupana 7/9, szara  – 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – 3-5cm 

𝐸2 ≥ 100 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

 podbudowa - kruszywo 0/31,5, 𝐶𝐵𝑅 ≥ 60%, C90/3    – 15cm 

 warstwa mrozoochronna – kruszywo 0/8, 𝐶𝐵𝑅 ≥ 35%,   – 15cm 

𝐸2 ≥ 60 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

Razem 42 cm 

 profilowane i zagęszczone podłoże 
 

Zjazdy: 

 warstwa ścieralna – kostka granitowa surowo łupana 9/11, szaro-ruda – 10cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – 1-3cm 

𝐸2 ≥ 100 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

 podbudowa - kruszywo 0/31,5, 𝐶𝐵𝑅 ≥ 60%, C90/3    – 15cm 

 warstwa mrozoochronna – kruszywo 0/8, 𝐶𝐵𝑅 ≥ 35%,   – 15cm 

𝐸2 ≥ 60 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

Razem 42 cm 
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W obszarze robót zastosowano krawężnik granitowy 15 x 25 cm spoinowany masami elastycznymi do 

wyrobów brukarskich. Jest on posadowiony na ławie z betonu C12/15 o wymiarach 20 cm x 15 cm z oporem 

o wymiarach 35 cm x 15 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Ława betonowa układana jest na 

zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu. W zależności od lokalizacji zaprojektowano krawężniki wyniesione 

12 cm nad nawierzchnię jezdni, bądź wtopione.  

Główny ciąg chodnika o szerokości 3,5 m posiada warstwę ścieralną z  płyt graniowych 50x50 cm. 

W przypadku gdy w tym obszarze znajdą się elementy infrastruktury takie jak: studnie, skrzynki zasuw, 

parkometry, latarnie, drzewa należy stosować tylko pełne płyty 50x50 cm, a pozostałą część powierzchni 

chodnika wypełnić kostką granitową 7/9 cm. Dopuszcza się cięcie płyt granitowych tylko po przekątnej.  

Przed przejściem dla pieszych przewidziano ułożenie jednego rzędu płyt z wypustkami w kolorze 

żółtym o wymiarach 40x40x6 cm bezpośrednio przy krawężniku. Ze względu na kolizję z istniejącą 

infrastrukturą odstąpiono od Rozporządzenia 688/11 Prezydenta Miasta Płocka wskazującego ułożenie dwóch 

rzędów płyt 35x35 cm. 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych związanych z usuwaniem istniejących nawierzchni chodników, 

zjazdów itp. należy przystąpić do robót ziemnych. Po wykonaniu robót ziemnych podłoże należy odpowiednio 

wyprofilować i zagęścić przygotowując je w ten sposób do wykonania projektowanych konstrukcji nawierzchni. 

Należy pamiętać aby podczas wykonywania koryta grunt zalegający na dnie chronić przed opadami 

atmosferycznymi i przed przemarzaniem. 

Ocenę nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy przeprowadzić przy użyciu płyty 

statycznej VSS (procedura badań w oparciu o normę PN-S-02205). Dla każdej warstwy konstrukcyjnej należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia, pośrednio wyznaczyć wartość wskaźnika odkształcenia oraz 

porównać z wartościami podanymi w dokumentacji projektowej. Po akceptacji Zamawiającego i Kierownika 

Budowy Projektant dopuszcza zastosowanie lekkiej płyty dynamicznej i pośrednie wyznaczenie wskaźnika 

zagęszczenia Is. Podłoże pod projektowane chodniki i zjazdy musi osiągnąć wskaźnik min. Is=0,98, natomiast 

podbudowa wskaźnik min. Is=1,00. 

Dokładny schemat rozwiązań konstrukcyjnych oraz w planie pokazano w części rysunkowej. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z SST stanowiącymi część dokumentacji projektowej.   

4 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych  

Projektowana przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Tumskiej do Pl. Obrońców Warszawy 

zlokalizowana jest w miejscu istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Do uzbrojenia naziemnego 

należą m.in.: latarnie uliczne i parkometry. Projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury naziemnej, 

powyższe urządzenia należy obudować kostką granitową zgodnie z dokumentacją projektową. Do uzbrojenia 

podziemnego należą m.in.: sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, wodociągi lokalne, gazociągi, 
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kanalizacja sanitarna. Przedmiotowa przebudowa nie koliduje z infrastrukturą podziemną i nie przewiduje ich 

przebudowy i zabezpieczenia.  

W ramach prowadzonych prac przewiduje się wymianę ram i pokryw studni teletechnicznych 

zlokalizowanych w chodniku wraz z ich regulacją wysokościową. Zaleca się stosowanie pokryw studni 

pozwalających na wypełnienie kostką granitową zgodnie z dokumentacją projektową. Pokrywy studni 

rewizyjnych pozostałych sieci podziemnych należy dostosować wysokościowo do projektowanej nawierzchni 

chodnika. Różnica pomiędzy rzędną pokryw i chodnika nie może przekroczyć 1 cm. Na całym 

przebudowywanym odcinku przewiduje się wymianę istniejących skrzynek żeliwnych do zasuw wodnych i 

gazowych oraz uzupełnienie brakujących skrzynek na istniejących zasuwach zgodnie z mapą zasadniczą i 

odkrywką w terenie. 

Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić właścicieli sieci uzbrojenia terenu.  

Zestawienie studni teletechnicznych (numeracja zgodnie z rys. nr 2):  

Nr  Rodzaj Zalecenia 

1 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

2 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

3 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

4 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

5 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

6 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy na ciężką 

7 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy na ciężką 

8 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

9 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

10 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

11 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

12 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy na ciężką 

13 Podwójna lekka Wymiana pokrywy z regulacją 

14 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

15 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

16 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

17 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

18 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy na ciężką 

19 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy  

20 Podwójna ciężka Wymiana ramy i pokrywy  

21 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy na ciężką 

22 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

23 Podwójna ciężka Wymiana pokrywy z regulacją 

24 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

25 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

26 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

27 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

28 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy na ciężką 
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29 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

30 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy 

31 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy 

32 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

33 Podwójna lekka Wymiana ramy i pokrywy na ciężką 

34 Pojedyncza lekka Wymiana ramy i pokrywy  

35 Podwójna lekka Wymiana pokrywy z regulacją 

5 Ochrona i zabezpieczanie drzew na czas budowy 

Drzewostan należy chronić przed: 

 uszkodzeniami mechanicznymi bryły korzeniowej, pnia i korony drzew, 

 zagęszczeniami gruntu wokół pni poprzez składowanie materiałów budowlanych i ciężkiego sprzętu 

budowlanego. 

 zmianą poziomu gruntu 

Prace w obrębie systemu korzeniowego drzewa 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa rosnące bliżej niż 1.5m od projektowanego obrzeża lub 

krawężnika. Wykonawca powinien dopilnować, aby w zasięgu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew: 

 prace ziemne wykonywać ręcznie, 

 zabezpieczyć korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, stratą wody w przypadku 

odkrycia bryły korzeniowej, jeżeli wykop otwarty jest dłużej niż 2-3 dni należy wykonać ekran 

korzeniowy, 

 nie dopuścić do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdują się korzenie. 

 W przypadku podwyższenia powierzchni terenu wokół drzewa należy górną warstwę istniejącej gleby 

spulchnić na głębokość niż 5-7 cm i uzupełnić do żądanego poziomu lekką, sypką, dobrze przepuszczalną 

urodzajną ziemią. Należy uważać, aby nie uszkadzać systemu korzeniowego drzew podczas spulchniania 

ziemi. Po zakończeniu prac związanych z podniesieniem terenu, drzewa powinny być nawodnione, lecz nie 

nadmiernie. 

Prace w obrębie pni drzew 

Na czas prac budowlanych należy w sposób szczególny zabezpieczyć pnie drzew stosując  obudowę 

pni drzew metodą deskowania wokół pnia lub tzw. skrzynię do wysokości 1,5-2,0 m zależnie od wysokości 

drzewa. Przed odeskowaniem należy owinąć pnie matami słomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie należy 

wykonać uwzględniając indywidualny kształt pnia. 

Przy szalowaniu pni deskami należy zwrócić uwagę na to, aby: 

 przylegały one szczelnie na całej powierzchni pnia, a wysokość oszalowania wynosiła ponad 150 

cm (zależnie od pierwszego rozgałęzienia korony – najkorzystniej jest, gdy osłona taka sięga do 

wysokości pierwszych gałęzi, czyli na ok. 2 m), 

 dolna część każdej deski opierała się w podłożu (była lekko wkopana). Jeżeli występują nabiegi 

korzeniowe, należy je obsypać ziemią lub zastosować osłonę z drutu. 

 w miejscach gdzie płaszczyzna desek nie przylega bezpośrednio do pnia, powstałą przestrzeń 

między pniem a deskami należy wypełnić słomą. 
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Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

W zależności od rodzaju uszkodzeń należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne właściwe dla rodzaju 

uszkodzeń: 

Uszkodzenie korzeni 

 wykonanie cięć sanitarnych korzeni wykonywać pod kątem prostym do osi w celu uzyskania 

najmniejszej płaszczyzny powstałej w wyniku cięcia rany; 

 zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym; 

 przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz 

dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy); 

 zabezpieczone korzenie należy przysypać urodzajną ziemią w calu przyspieszenia regeneracji 

i zabliźnienia ran oraz rozwoju nowych korzeni. 

Uszkodzenie gałęzi 

 Rany powstałe wskutek cięcia uszkodzonych gałęzi i konarów należy właściwie 

zabezpieczyć. Czynność ta musi być wykonywana jednocześnie w trakcie cięcia, czyli 

bezpośrednio po zadaniu ran. Należy je posmarować  preparatami  o działaniu 

powierzchniowym do zabezpieczania ran. 

Uszkodzenie kory (ubytki powierzchniowe) 

 wygładzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku); 

 uformowanie krawędzi rany (ubytku); 

 zabezpieczenie całej powierzchni rany preparatami do tego przeznaczonymi. 

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 

 rozebranie obudowy zabezpieczających pnie drzew; 

 usunięcie mat słomianych; 

 delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew; 

 nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasięgu korony. 

 

6 Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Podstawowym zagrożeniem jest konieczność wykonywania prac budowlanych w pobliżu miejsca, w 

którym odbywa się ruch pieszy i kołowy. Z tego względu należy dostosować organizację ruchu do wykonanego 

przez projektanta projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego u zarządcy drogi. 

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę należy 

prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 

należy dokładnie zapoznać się z projektem, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie 

instruktażu. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujących w rejonie 

pasa drogowego), rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Każdą grupę 

pracowników wyposażyć w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie procedury projektowej ul. Kościuszki na przedmiotowym 

odcinku położona jest w strefie A ochrony konserwatorskiej. W związku z powyższym należy zachować 

szczególna ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych oraz prac w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.  
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