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II. Część opisowa 
 

 

1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu, charakterystyczne parametry 

techniczne. 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku reprezentującego Inwestora 

Gminę Płock.  

Podczas prac projektowych wykorzystano dotychczas wykonane własne pomiary i inwentaryzacje oraz 

materiały otrzymane od Zamawiającego m.in.: mapę do celów projektowych, oraz opis przedmiotu zamówienia.  

1.2 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Boryszewskiej w Płocku.  

 

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej drogi: 

• kategoria drogi: gminna, 

• klasa techniczna drogi: lokalna (L), 

• przekrój jednojezdniowy dwupasowy 2 x 2,75 m, 

• przekrój półuliczny z jednostronnym krawężnikiem, 

• kategoria ruchu KR2, 

• pochylenie poprzeczne – jednostronne 2%, 

• pochylenie podłużne - zgodne z rys. niwelety jezdni, 

• odwodnienie powierzchniowe za pomocą rowów drogowych jednostronnych, 

• chodniki jednostronne z kostki brukowej betonowej o szerokości zmiennej zgodnej z planem 

sytuacyjnym, 

• zjazdy z kostki brukowej betonowej. 

 

Celem przedmiotowej przebudowy jest: 

• budowa nowego układu drogowego, 

• podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu kołowego, 

• podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu pieszych poprzez budowę jednostronnych 

chodników, 

• podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu osób niepełnosprawnych poprzez wyeliminowanie 

na ciągach pieszych uskoków nawierzchni powyżej 1 cm,  

• uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. 
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2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy 

2.1 Lokalizacja i zakres rozwiązań funkcjonalno - drogowych przedsięwzięcia 

Przebudowywana ul. Boryszewska znajduje się na osiedlu Boryszewo (odcinek pomiędzy ul. 

Urodzajną, a skrzyżowaniem z ulicą Żyzną). Projektowana droga jest zaliczana do kategorii dróg gminnych 

klasy L. 

2.2 Podział przedsięwzięcia na etapy 

Projektowana inwestycja będzie przedsięwzięciem jednoetapowym z możliwością realizacji częściami.  

2.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Ulica Boryszewska w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu asfaltowego w złym stanie 

technicznym. Obecne odwodnienie nawierzchni ulicy odbywa się poprzez naturalny spływ wód na pobocza 

oraz do istniejących odcinków rowów. Brak istniejących chodników.  

Projekt nie przewiduje wyburzeń obiektów kubaturowych. Projekt koliduje z drzewami które zostaną 

wycięte na podstawie odrębnej decyzji. 

 

2.4 Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót 

Przedsięwzięcie inwestycyjne, jakim jest przebudowa ul. Boryszewskiej obejmuje wykonanie: 

• nowej konstrukcji jezdni dostosowanej do kategorii ruchu KR2 o przekroju jezdni 2 x 2,75 m.  

• obramowania jezdni jednostronnie za pomocą krawężników betonowych 15x30x100 cm, 

• jednostronnych chodników z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m, 

• peronów przystankowych dla komunikacji zbiorowej, 

• nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o szerokości dostosowanej do bram wjazdowych, 

• odwodnienia drogi za pomocą rowów drogowych jednostronnych o pochyleniu skarp 1:1 oraz 

umocnienie hydrosiewem nasionami traw.  Zaprojektowano rowy o głębokości 1,0 m, w obszarze 

ul. Żyznej nastąpi przegłębienie rowu zgodnie z projektowaną niweletą rowu.  

• przepustów pod zjazdami i peronami w ciągu projektowanego rowu drogowego z rur karbowanych 

HDPE o średnicach od 400 do 600 m. Wloty umocniono prefabrykowanymi ściankami czołowymi 

skośnymi dostosowanymi do przekroju rowu. Rury przepustu posadowiono na fundamencie 

kruszywowym.  

• wymiany przepustu pod koroną drogi ma przepust rurowy HDPE DN600, 

• poboczy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m i pochyleniu 8% 

• progów zwalniających wyspowych z kostki brukowej betonowej, 

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

Przede wszystkim dotyczy to dostosowania geometrii elementów jezdni i chodników do istniejącego pasa 
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drogowego, bram wjazdowych i sieci uzbrojenia terenu.  Projektowany układ drogowy poprowadzono tak, aby 

jak najmniej ingerował w istniejące zagospodarowanie.  

3 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego – konstrukcja nawierzchni  

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, 

• Zarządzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie 

wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioru robót dla budowy, przebudowy i 

remontów dróg. 

• Zarządzeniem nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zmiany 

zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie 

wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioru robót dal budowy, przebudowy i 

remontów dróg. 

 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów: 

Jezdnia 

• warstwa ścieralna – mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 11 50/70 KR 1-2 – 4cm 

• warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W 50/70 KR 1-2   – 8cm 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5  

CBR≥80%, C90/3        – 20cm 

𝐸2 ≥ 80 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

• podbudowa pomocnicza – kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0 – 20cm 

• ulepszone podłoże – mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy CBR≥20% 

– 25cm 

𝐸2 ≥ 25 𝑀𝑃𝑎, 𝐼𝑜 ≤ 2,2 

Razem 77 cm 

• profilowane i zagęszczone podłoże 
 

Chodnik: 

• warstwa ścieralna kostka betonowa prostokątna 10x20 cm, szara  – 8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – 3cm 

• podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 CBR≥60%, C90/3 – 15cm 

• podbudowa – kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0   – 15cm 

Razem 41 cm 

• profilowane i zagęszczone podłoże 
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Zjazdy: 

• warstwa ścieralna kostka betonowa prostokątna 10x20 cm, grafitowa – 8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – 3cm 

• podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 CBR≥60%, C90/3 – 15cm 

• podbudowa – kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0   – 15cm 

Razem 41 cm 

• profilowane i zagęszczone podłoże 
 
 

W obszarze robót zastosowano krawężnik betonowy 15 x 30 cm. Jest on posadowiony na ławie z 

betonu C12/15 o wymiarach 35 cm x 15cm cm z oporem o wymiarach 15 cm x 15 cm. Ława betonowa układana 

jest na dolnych warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. W zależności od lokalizacji zaprojektowano 

krawężniki wyniesione 12 cm nad nawierzchnię jezdni, wyniesione 6 cm nad nawierzchnię jezdni bądź 

wtopione.  

W obszarze robót zastosowano obrzeża betonowe 8 x 30 cm. Jest ono posadowiony na ławie z betonu 

C12/15 o wymiarach 20 cm x 10cm z oporem 10 x 20 cm. Ława betonowa układana jest na zagęszczonym i 

wyprofilowanym podłożu. W miejscach gdzie rzędna chodnika jest znacząco wyższa od rzędnej istniejącego 

terenu zamiast obrzeża zastosować prefabrykowane mury oporowe typu L o wymaganej wysokości.  

Przed przejściem dla pieszych zaprojektowano dwa rzędy żółtych płyt z wypustkami o wymiarach 

35x35 cm bezpośrednio przy krawężniku na szerokość przejścia. Na peronach zaprojektowano 1 rząd płyt z 

wypustkami w odległości 0,5 m od krawędzi peronu. Za peronami zaprojektowano ścieki skarpowe do dna 

rowu wraz w umocnieniem dna rowu oraz ściekiem korytkowym na poboczu w celu uniemożliwienia 

rozmywania skarp rowu. Na peronach zaprojektowano wiaty przystankowe: dwie wiaty o wymiarach 0,5 m x 

4,0 m oraz dwie wiaty o długości 4,0 m bez ścian bocznych (wiaty wyłącznie z ścianą tylną i zamocowanym 

wspornikowo dachem). Dokładny opis wiat wg SIWZ. 

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. 

W obszarze prowadzonych robót zmiennych występuje liczna infrastruktura podziemna. W miejscach 

zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Roboty w miejscach 

zbliżeń należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych infrastruktury sieciowej. W trakcie robót mogą 

być ujawnione niewykazane na planie dodatkowe przewody uzbrojenia podziemnego, które należy 

odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Ocenę nośności  podłoża i warstw konstrukcyjnych z kruszywa niezwiązanego spoiwem hydraulicznym 

należy przeprowadzić przy użyciu płyty statycznej VSS (procedura badań w oparciu o normę PN-S-02205). 

Dla warstw konstrukcyjnych należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia, pośrednio wyznaczyć 
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wartość wskaźnika odkształcenia oraz porównać z wartościami podanymi w dokumentacji projektowej. Ocenę 

wykonania warstw stabilizowanych cementem należy wykonać poprzez normowe badanie wytrzymałości 

próbek na ściskanie.  

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

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

4 Projekt zieleni 

Usunięcie drzew i krzewów 

 Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed 

rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych 

pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Doły po 

wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 

w nich wody. Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności powinno być zgodne ze wskazaniami 

Inspektora nadzoru.  
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III. Część rysunkowa 
 

 



Droga objęta zakresem przebudowy

Legenda:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Przebudowa ul. Boryszewskiej w Płocku

Płock, ul. Boryszewska

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Projektant

Plan orientacyjny

1

1:10000

sierpień 2020

PW

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Zamawiający:

Maciej Pawlak

Opracowujący



Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Przebudowa ul. Boryszewskiej w Płocku

Płock, ul. Boryszewska

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Projektant

Plan sytuacyjny

2.1

1:500

sierpień 2020

PW

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Zamawiający:

Granice i numery działek ewidencyjnych

Granice obszaru inwestycji

Projektowane krawężniki 15x30 uliczne

Projektowane obrzeża betonowe 8x30

Projektowane chodniki z kostki bet.

Projektowane zieleńce

Projektowane krawężniki 15x30 wtopione

Projektowane zjazdy z kostki bet.

Projektowane nawierzchnie z płyt z wypustkami

Projektowane wybruki z kostki granitowej

Projektowane oporniki bet. 25x15 wtopione

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane krawędź pobocza

Projektowane kanały otwarte

Projektowane kanały zamknięte z

ściankami czołowymi

Linia zjazdu oddzielająca kolor kostki bet.

Maciej Pawlak

Opracowujący

Projektowane wiaty przystankowe

Projektowane mury oporowe typu L

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni

Przełożenie istniejących nawierzchni w celu dopasowania

wysokościowego do elemntów projektowanych

Projektowane progi zwalniające wyspowe z kostki brukowej

Drzewa przeznaczone do wycinki



Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Przebudowa ul. Boryszewskiej w Płocku

Płock, ul. Boryszewska

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Projektant

Plan sytuacyjny

2.2

1:500

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Zamawiający:

Maciej Pawlak

Opracowujący

Granice i numery działek ewidencyjnych

Granice obszaru inwestycji

Projektowane krawężniki 15x30 uliczne

Projektowane obrzeża betonowe 8x30

Projektowane chodniki z kostki bet.

Projektowane zieleńce

Projektowane krawężniki 15x30 wtopione

Projektowane zjazdy z kostki bet.

Projektowane nawierzchnie z płyt z wypustkami

Projektowane wybruki z kostki granitowej

Projektowane oporniki bet. 25x15 wtopione

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane krawędź pobocza

Projektowane kanały otwarte

Projektowane kanały zamknięte z

ściankami czołowymi

Linia zjazdu oddzielająca kolor kostki bet.

Projektowane wiaty przystankowe

Projektowane mury oporowe typu L

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni

Przełożenie istniejących nawierzchni w celu dopasowania

wysokościowego do elemntów projektowanych

Projektowane progi zwalniające wyspowe z kostki brukowej

Drzewa przeznaczone do wycinki

sierpień 2020

PW



Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Przebudowa ul. Boryszewskiej w Płocku

Płock, ul. Boryszewska

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Projektant

3

1:50

sierpień 2020

PW

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Zamawiający:

Maciej Pawlak

Opracowujący

Przekroje konstrukcyjne



Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Przebudowa ul. Boryszewskiej w Płocku

Płock, ul. Boryszewska

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Projektant

Niweleta jezdni

4

1:100/

1000

sierpień 2020

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Zamawiający:

Maciej Pawlak

Opracowujący

PW

Legenda:

- teren istniejący
- teren projektowany
- niweleta dna rowu



Warstwice projektowanej nawierzchni jezdni

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Przebudowa ul. Boryszewskiej w Płocku

Płock, ul. Boryszewska

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Projektant

Plan warstwicowy

5.1

1:500

sierpień 2020

PW

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Zamawiający:

Projektowane krawężniki 15x30 uliczne

Projektowane obrzeża betonowe 8x30

Projektowane krawężniki 15x30 wtopione

Projektowane oporniki bet. 25x15 wtopione

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane krawędź pobocza

Projektowane kanały otwarte

Projektowane kanały zamknięte z

ściankiami czołowymi

Linia oddzielająca kolor kostki bet.

Maciej Pawlak

Opracowujący

Projektowane mury oporowe typu L



Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Przebudowa ul. Boryszewskiej w Płocku

Płock, ul. Boryszewska

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Projektant

Plan sytuacyjny

5.2

1:500

sierpień 2020

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Zamawiający:

Maciej Pawlak

Opracowujący

PW

Warstwice projektowanej nawierzchni jezdni

Projektowane krawężniki 15x30 uliczne

Projektowane obrzeża betonowe 8x30

Projektowane krawężniki 15x30 wtopione

Projektowane oporniki bet. 25x15 wtopione

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane krawędź pobocza

Projektowane kanały otwarte

Projektowane kanały zamknięte z

ściankiami czołowymi

Linia oddzielająca kolor kostki bet.

Projektowane mury oporowe typu L



Legenda:

Granice i numery działek ewidencyjnych

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnia z destruktu asf.

Granice obszaru inwestycji

Roboty rozbiórkowe - krawężniki

Roboty rozbiórkowe - obrzeża

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnia  z betonu cem.

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnia z kostki betonowej

Roboty rozbiórkowe - tereny zielone

Roboty rozbiórkowe - ogrodzenia

Drzewa przeznaczone do wycinki

Roboty rozbiórkowe - przełożenie kostki betonowej

Roboty rozbiórkowe - przepusty

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Przebudowa ul. Boryszewskiej w Płocku

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Projektant

Plan robót rozbiórkowych

1:500

sierpień 2020

PW

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Zamawiający:

6.1

Opracowujący
Maciej Pawlak

Płock, ul. Boryszewska



Legenda:

Granice i numery działek ewidencyjnych

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnia z destruktu asf.

Granice obszaru inwestycji

Roboty rozbiórkowe - krawężniki

Roboty rozbiórkowe - obrzeża

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnia  z betonu cem.

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnia z kostki betonowej

Roboty rozbiórkowe - tereny zielone

Roboty rozbiórkowe - ogrodzenia

Drzewa przeznaczone do wycinki

Roboty rozbiórkowe - przełożenie kostki betonowej

Roboty rozbiórkowe - przepusty

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Przebudowa ul. Boryszewskiej w Płocku

Tytuł rysunku:

Stanowisko Imię, nazwisko i nr uprawnień Podpis

Rys. nr
Skala

Data:

Specjalność: Stadium:

drogowa

Tomasz Piłat, MAZ/0599/PWBD/18

Projektant

Plan robót rozbiórkowych

1:500

sierpień 2020

PW

Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Zamawiający:

6.2

Opracowujący
Maciej Pawlak

Płock, ul. Boryszewska




