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istn. konstrukcja jezdni 

+12cm

0,00

+18cm
rzędna według niwelety 

proj. obrzeże 8*30*100
wbudowane na ławie bet. z oporem  

proj. krawężnik 20*30*100
wbudowany na ławie bet. z oporem  

inż. Marcin Galbierz

Przekrój A-A
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  Odbudowa krawędzi jezdni  
-nowa w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5 cm  
-nowa w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.6cm      

-podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12
15  gr. 20 cm

  

 KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI  
-w-wa ścieralna z kosti betonowej bezfazowej lub z mikrofazą grub. 8 cm  
-podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm 
-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm  
-w-wa odsączająco nasypowa z pospółki - grub. 

uszczelnienie styku nawierzchni taśma 
bitumiczną pionową i poziomą 

PRZEKRÓJ A-A
km 0+541-2+175
km 2+224-2+311



o
ś je

zd
n
i

2%

istn. konstrukcja jezdni 

+12cm

0,00

+18cm
rzędna według niwelety 

proj. obrzeże 8*30*100
wbudowane na ławie bet. z oporem  

proj. krawężnik 20*30*100
wbudowany na ławie bet. z oporem  

inż. Marcin Galbierz

Przekrój B-B
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-ściek z kostki bet. 8 cm   

-podbudowa z betonu cementowego C12
15  gr. 20 cm

  

uszczelnienie styku nawierzchni taśma 
bitumiczną pionową i poziomą 

PRZEKRÓJ B-B
km 0+000-0+541

-nowa w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5 cm  
-nowa w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.6cm
  

UWAGA: W MIEJSCACH LOKALIZACJI ŚCIEKU 
PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO PROJEKTOWANE 
WPUSTY ULICZNE ZASTOSOWAĆ 
KRAWĘŻNIKOWO JEZDNIOWE D400

 i%

 KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI  
-w-wa ścieralna z kosti betonowej bezfazowej lub z mikrofazą grub. 8 cm  
-podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm 
-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm  
-w-wa nasypowa z pospółki - grub. zm. min. 15 cm  



prefabrykat ściany oporowej wysokość 1.0m gr.scianki 12cm 
klasa obciążenia 2 klasa ekspozycji XF4. 
podbudowa z betonu C12/15  gr.15cm
w-wa mrozoodporna pospółki gr.15cm
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istn. konstrukcja jezdni 

+12cm

0,00

+18cm
rzędna według niwelety 

proj. krawężnik 20*30*100
wbudowany na ławie bet. z oporem  

PRZEKRÓJ C-C
km 2+175-2+224

inż. Marcin Galbierz

Przekrój C-C
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  Odbudowa krawędzi jezdni  
-nowa w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5 cm  
-nowa w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.6cm      

-podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12
15  gr. 20 cm

  

 KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI  
-w-wa ścieralna z kosti betonowej bezfazowej lub z mikrofazą grub. 8 cm  
-podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm 
-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm  
-w-wa odsączająco nasypowa z pospółki - grub. zm. min. 15 cm  

proj. barierka typu U-12b. wykonane z rur stalowych 
ocynkowanych fi 60 

0.65

uszczelnienie styku nawierzchni taśma 
bitumiczną pionową i poziomą 

1,0

 i%



szerokość zmienna dostosowana 

do istn.szerokości bram wjazdowych 

proj.obrzeże bet.8x30

wbudowane na ławie bet.

 spadek podłużny wjazdu dostosować

Uwaga.  W miejscach bram wjazdowych należy zastosować krawężnik bet najazdowy 15x22x100 

wtopiony lub połączyć się z istn.nawierzchnią utwardzoną działki prywatnej - posesji

proj.krawężnik bet 15x22x100 wtopiony na granicy pasa 

drogowego lub na połączeniu z istn.nawierzchnią posesji 

prywatnej  

działka prywatna 

do rzędnej wjazdu 

granica działki

istn.ogrodznie

+0.12
+0.02 +0.02

+0.12

jezdnia

krawężnik wyniesiony 

proj.krawężnikm najazdowy 20x22x100 wyniesiony +2cm  

w stosunku do nawierzchni 

proj.krawężnikm 20x30x100 wyniesiony ok. +12cm w 

stosunku do jezdni 

0.00 jezdnia

I I

I

ewentualne przełożenie istn.nawierzchni 

w celu regulacji z nową nawierzchnia zjazdu

K0LOR 

GRAFIT
KOLOR 

SZARY
KOLOR 

SZARY

granica pasa drogowego 

inż. Marcin Galbierz

Widok ogólny i przekrój zjazdu indywidualnego do posesji 
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 KONSTRUKCJA ZJAZDU 
-w-wa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej lub z mikrofazą grub. 8 cm  
-podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm 
-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm  
-w-wa odsączająco nasypowa z pospółki - grub. 15 cm  

 KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI  
-w-wa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej lub z mikrofazą grub. 8 cm  
-podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm 
-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm  
-w-wa odsączająco nasypowa z pospółki - grub. zm. min. 15 cm  

krawężnik najazdowy 
krawężnik wyniesiony 



 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

-w-wa ścieralna z BA AC11 S grub. 4 cm  

-w-wa wiążąca z BA AC16W grub. 5 cm 

-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm

-w-wa odsączająca z pospółki - grub. 15 cm

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 
DROGI WOJEWÓDZKIEJ 

PRZEKRÓJ 
przez skrzyżowanie z ulicami: Polną , Kościuszki i Młyńską 

inż. Marcin Galbierz

Przekrój przez skrzyżowania z ulicami Polną, Kościuszki i Młyńską
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ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 
DROGI GMINNEJ 

uszczelnienie styku nawierzchni taśma 
bitumiczną pionową i poziomą 
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spadki zmienne dostosowane do terenu 



 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

-w-wa ścieralna z BA AC11 S grub. 4 cm  

-w-wa wiążąca z BA AC16W grub. 6 cm 

-góna w-wa podbudowy z BA AC22P grub. 10 cm

-dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm  

-zapypka wykopu - pospóla zagęszczalna 

PRZEKRÓJ 
odtworzenia nawierzchni drogi w miejscu przekopu 
kanalizacją deszczową w km 0+070,5 

inż. Marcin Galbierz

Przekrój przez przekop kan.deszczową w km 0+070,5 
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