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PRzEBUDowA BUDYNKU KoNTRĄsTYltrRAz zE ZMLĄNĄ sPosoBU
UżYTKoWANIA NA NIEPUBLICZNY ZAKł'AD oPIEKI ZDRowoTNEł

PRzEDszKoLE SPECJALNE, ŚWIETLICĘ ŚRoDowlsKowĄ wRAz z
w\'BURzENIEM lsTNIEJĄCYcH oBIEKTÓw oRAZ Z
ZAGoSPoDARoWANIEM TERINU I IMRASTRUKTURĄ TEcffNICzNĄ DLA
sTowARzYszENIA PoMocY DzIEcIoM NIEPEŁNoSPRĄWNI'1\{''TĘCZA"
SZCZECIN' UL. WAWRZ\T.{IAKA 74,
DZIAŁKI NR 9/42' 9/17' 9/18 oBRĘB: 2147 PoGoDNo

sTowARZYszENIE PoMocY DzrncloNt
7G.340

I

I'tr-oDZIEżY NIEPEŁNoSPRAWNEJ

RUcEowo,'TĘcZA' w sZcZEcINIE

sZcZEcIN, UL'BoEATERÓW wARsZAwY 27B

DROGOWA

PROIEKT WYKONAWCZY

szczEcrfa,
11.2o1Ż

oświadczam, że proieK budowlany sporządzono zgodnie z oboutiązującymi p.zepisami
oraz zasadami Wiedzy technicznei (zgodnie z ań. 20 ustawy Prawo Budowlane).
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Opis techniczny
Spis foeści

spis treści
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Częśćrysunkowa

l.

2.

PLAN s\"ruAcYl{o -wYSoKoŚcIo\\.Y
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SKAIA
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Opis techniczny
1.

PODSTAWA OPRACOWAMA

-

Umowa z zamawiając}m,

wltycae pmjektowe

p.ŻekaŻane przez zanawiającego omz ustaledia uzyskane

w tralrcie

odb1łych spo&ań roboczy'ch;
obowiązuj ącę prŻepisy;

2.

Wizja lokalna w terenie;

CEL OPRACOWANIA
opracowanie ma na celu wykonałie projekfu budowlarrego jezfui, chodnitów, miejsc

postojo\łyclr Da tęrenie invrestycji

3.

''Kontrasry''

w Szczecinie przy ul. wawr4miata 7a'

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowai e obejmuje:
- chodniki
-

jezdrie

' miejsca postojowe

4.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
obecnie na tęrenie planoŃalej inwe'stycji zaajduje się buĄłlek wraz z drogą dojazdową

garą

trafostacja oraz budyrek

vpiesiony około 0,5m poaad poziom terenu' Pźy połnocnej,

połodniowej i zachodniej silonie bud}'nłu istnieje nawierzchnia ttuczniowa $Jmieszana z gruntem o
ńe.egulam}'rn kszta]cie. Pozostała częśćdziałki polośniętajest zięlęnią' Altua1nie jako dojazd
droga z t'ylinki. stan nawierzcbni jest zróżnicoYany z mi€jscow}Ąli
się woala opaalowa powodrrjąc stopńowę zapadaoie się

5.

sfuł

ub}łkami, w których zatrz'muję

p\ł'

OPIS PROJEKTU
Na

trzydzi€stoma

terc]

e

inwestycji zaprojektowaDo jeŻdnie

z

us}tuowaIyrni proŚtopadle do

nie.j

dwoma miejscami postojowy:mi, w b.m 2 dla osób niepełnosprawnych, o(az jedno

miejsce uqłuowane róv.lrolgglą o pochyleniu podhźn}m 2%' Sześćmiejsc postojowych majduje się

płzy wschodniej stoaie działki, przy wjeździe. w śIodkowęj części, napŹeciwko placu ielceacyjnęgo
znajduje się sześćmiejsc posojowych' Przy prawej kawędzi jeŻdni biegrrącej wzdluż pofudniovej
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TlcHNIcanĄ DL^ sTowAiŹYsZENLĄ }oMocY DzlEcIoM
NtEPEŁNosPiAlłNl.]lt -TĘCZN'

$anicy zrrajduje się si€dem miejsc postojollych' PrŻy południowej ścianiebud}Tku us}tuowaae jest
.jedno miejsce postojowe lórłl1oległe do jezdni' W półeocBej części,przy lewej kawę&i
13 miejsc postojowych w tlan jedno dla osób

zapĄekowarro

niepehospra*nych.

Projekorvana jezdnia okala isaiejący budpek- Jej szerokośćznienia się w Żależlościod
uksztahowania oraz zagospodarowania telenn i

wńa

się od 3'5 do 5,5m'

w ob(ębie telenu inweŚtycji

zaprcjekowano ciągi piesze z ńIt betonowych chodnikowych o wymiarach 50x50 cm' Kolorysrykę
płr.t naleŻy

Bykonać zgoalde Ż oplacowaniem blanży architektonicaej.

Jezdnie zaprojektowane Żostały Że spadkami popżecŻłmi2,0 %'

w

ce1rr

pzejęcia wód

opadorł}ah zlokalizowane zostały \Ą?uŚty dęszczowe. Jezdnia południowa poaIzielona jest na dwie
nawierzchni€.

Jealna

o sŻelokości3,5 m (kostka kanienna 12x16 cm)

i

alruga

o szelokości 2,0 m

(kostka betonowa niefazowana)' Na\ł'ieźchnie te lozalzielić należry kawęznildem betono\łf'ł! 15'5
crn na ławie betonowej zatq)iolr}łn na

róWlo z nawierzchniarni w sposób umoźliłjający słobodny

przepĘw wody opadowej do wpustów Pozosta.łe nańerzchnie jezdni wykonane są z kostki betonowej
nięfazo,łanej.
Miejsca postojowe fu]eźy łykonać z

p\ł aźułowychz otwolami rłfpełnion}mi hrrmusęm

lub

źwirem'
PlojelĆowane miejsca postojowe us}tuowane pod kątem 90' do jezdni są

nl onz

3,óx5,0 m śanowiska dle BiepełnoĘIawnych' Mejsce uŚ}tllowane ló\ł'lrolęgle do jezdni jest

długości6,0 m i szelokości 2,5 m Iozpoczynające się i kończąc€

5.1.
.
.
.

\łyniaróv 2'5x5,0

skosem 1:].

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonorYej:

-ro-gą 6ą,.
3cm

:l$śqł5o. -

w_wa ścieralmz kostki betonowej,

podstpka cementowo-piaskowa

podbudowa

z

1

:4,

kuszywa łamanego # 0/31,5

stabfizowauego

męchanicznie'

.

T5-€- 5ąŁ
48cm

5.2.
'
.
.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki kamienn€j:

5cm

w-wa ściela1na z kostki kamiennej,
podslpka cementowo-piaskowa 1 :4,

20 cm

podbudowa

16 crn

mechadcznią

.

15 cm
5ó cm

'z łruszywa łamanego # 0/3l,5

Earstwa gunhr stabilŁowana cementem, Rm=l,5MPa

stabi1izowanego
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Konstrukcjanawierzchnichodnika:

'7'eł.-6ą-_ ń,ty
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lcHŃIcŻNĄ DLA sTol'A]uYsZEN1\ PoMocY DZ1ECIoM

cm

bętonowe chodnitowe 5ox50

clĄ

lkbŚźK4

tE{?Ąoba

podsJpła piaskowa

IŻ c1n

5.4.

Konstrukcjanawierzchnimiejscpostojowych:

8cm
3cm

w-wa ścioralna z pł}łażurowycŁ
pods}pka piaskową

15 cm

podbudowa Żasaalnicza z huszywa łama4ego

-

15 cm

41 cm

cm

kusŻ}'wo phrkane,

-

3qn
13

6.

stabilizowanego mechanicznie,
.vł-'lłaodsączająca podsypki piaskowej

Konstrukcja nawierzcbni placu rekreacyjnego:

5.5.
10

# 0/3 1,5

pods}pka

pi

askową

cm

ODPROWADZENIE wÓD oPADowYCE.
Wody opadowe

poprzeczne

i

z

projel(owa{ych nawierzcbni odprowadzane będą popżez spadki

poalłużne do wpustów dęszczowych

onz popfzęz konstrukcję nawieżcbni z p\t

ażulowych'

opracował

