
  

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 „Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  (OSP)” - branŜa drogowa 
  
 Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej, placu 
manewrowego wraz z miejscami postojowymi oraz ciągiem pieszym przy projektowanym 
budynku OSP w Ligocie Prószkowskiej. Zjazd z drogi wojewódzkiej opracowany został wg 
odrębnego opracowania. Przedmiar robót obejmuje swoim zakresem całość robót branŜy 
drogowej przy realizacji inwestycji pn. „Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  (OSP)” 
 Zjazd publiczny  zapewnia bezpośredni dostęp na działkę budowlaną nr 521/1 ark. m. 5 z 
Drogi Wojewódzkiej Nr 413 w miejscowości Ligota Prószkowska. Zaprojektowano zjazd o 
szerokości jezdni 5,00 [m], włączenie do Drogi Wojewódzkiej wyokrąglono łukami o 
promieniach R=5,0 [m]. Projektuje się włączenie zjazdu do drogi wojewódzkiej Nr 413 pod 
kątem 90O do jej kierunku.  
 
Układ konstrukcyjny nawierzchni zjazdu – zakończenie konstrukcji równo z końcem jego 
wyłukowania:  
� 8 cm – betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton;      
� 3,0 cm - podsypka z miału kamiennego 0/4mm;  
� 10 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie; 
� 15 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 31,5/63 

stabilizowanego mechanicznie. 
 

Układ konstrukcyjny nawierzchni przekładanego chodnika w pasie Drogi Wojewódzkiej:  
� 7 cm – betonowe płytki 50x50x7      
� 3,0 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1/3;  
� 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie. 
 

Droga manewrowa zapewni moŜliwość wyjazdu ze straŜnicy wozów bojowych, miejsca 
parkingowe słuŜyły będą obsłudze pojazdów osobowych osób korzystających ze straŜnicy. 
Zaprojektowano 6 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0 m oraz jedno miejsce postojowe dla 
osoby niepełnosprawnej o wym. 3,6x5,0 m. Miejsca postojowe wyznaczyć poprzez ich 
obramowanie dwoma rzędami kostki granitowej 7/9 koloru rudego. 
 Wody opadowe odprowadzone zostaną częściowo powierzchniowo na tereny zieleni (z 
chodnika wzdłuŜ budynku OSP), częściowo poprzez korytko odwadniające klasy D400 oraz 
dwa wpusty deszczowe do projektowanej w ramach odrębnego opracowania kanalizacji 
deszczowej. 
 
Układ konstrukcyjny nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych - początek 
konstrukcji równo z końcem wyłukowania zjazdu z drogi wojewódzkiej:  
� 8 cm – betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton      
� 3,0 cm - podsypka z miału kamiennego 0/4mm  
� 10 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie; 
� 15 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 31,5/63 

stabilizowanego mechanicznie; 
� 15,0 cm - warstwa odsączająca z piasku WP>35. 

 



  

Układ konstrukcyjny nawierzchni ciągu pieszego wzdłuŜ budynku OSP:  
� 6 cm – betonowe kostka brukowa koloru szarego typ cegiełka;    
� 3,0 cm - podsypka z miału kamiennego 0/4mm  
� 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie; 
� 15,0 cm - warstwa odsączająca z piasku WP>35. 
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