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1. TEMAT. 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1  

W SWARZĘDZU. 
 

TOM 1  
 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
CZĘŚĆ 2: BRANŻA DROGOWA 

 

2. INWESTOR. 
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Opracowaniem objęto projekt przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

 Zlecenie Inwestora; 

 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500; 

 Obowiązujące normy i przepisy projektowe; 

 Opinia geotechniczna opracowana przez firmę „Inżynieria Wielkopolska”; 

 Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu – „Plich Architekci”; 
 

5. DANE TECHNICZNE. 

W ramach opracowania zaprojektowano wewnętrzny układ komunikacyjny wraz z miejscami 
postojowymi przeznaczonymi dla samochodów osobowych. 

Układ drogowy został dowiązany wysokościowo do istniejącej ulicy Mielżyńskiego, istniejącej 
infrastruktury komunikacyjnej oraz skoordynowany z projektem architektonicznym zagospodarowania 
terenu. W stanie istniejącym na terenie Zespołu Szkół nr 1 znajdują się utwardzone powierzchnie, w skład 
których wchodzą: droga manewrowa z kostki betonowej oraz piesze ciągi komunikacyjne wraz placami 
również wykonane z kostki betonowej.  

Na terenie inwestycji zaprojektowano drogę manewrową o szerokości 5,0 m. Pochylenia podłużne 
zawierają się w przedziale 0,70 – 2,75%, a wartość pochylenia poprzecznego wynosi 2,0%. Wzdłuż drogi 
manewrowej zaprojektowano chodniki o pochyleniach podłużnych zgodnych z pochyleniami jezdni oraz  
2,0% pochyleniach poprzecznych. Szerokość chodników zawiera się w przedziale 1,5 – 2,0 m. Pozostałe 
piesze ciągi komunikacyjne otrzymały zróżnicowane szerokości i zostały dowiązane wysokościowo do 
poziomu posadowienia budynków oraz istniejącej infrastruktury. W celu zapewnienia odpowiednich 
parametrów drogi pożarowej wzdłuż drogi zaprojektowano chodniki wzmocnione. Zarówno nawierzchnie 
chodników, jaki i drogi manewrowej należy wykonać z kostki betonowej. 

Schody, pochylnie oraz towarzyszące im mury oporowe należy wykonać zgodnie z opracowaniem 
architektonicznym. 

Zaprojektowano łącznie 40 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
Miejsca postojowe zaprojektowano prostopadle do dróg manewrowych. Wymiary miejsc postojowych 
wynoszą 2,3x5,0 m (miejsca dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0 m). Pochylenia poprzeczne miejsc 
postojowych są zgodne z pochyleniami drogi manewrowej, natomiast pochylenia podłużne wynoszą 2,0%. 
Nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z kostki betonowej. Do wyznaczenia linii wydzielających 
miejsca postojowe należy użyć kostki betonowej o innym kolorze. 
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W opracowaniu uwzględniono także plac manewrowy stanowiący część drogi pożarowej. 
Zaprojektowano plac o wymiarach 20x20 m. Pochylenia placu zawierają się w przedziale 1,0 – 2,0%. 
Nawierzchnię placu należy wykonać jak dla drogi manewrowej (kostka betonowa). 

W projekcie uwzględniono także: 

 Miejsca postojowe dla rowerów – zostały zlokalizowane wzdłuż chodnika o nawierzchni 
zgodnej z nawierzchnią chodnika. Urządzenia przeznaczone do przymocowania rowerów 
uwzględniono w projekcie architektonicznym. 

 Dojazdy do okna technicznego w budynku A oraz miejsca dostaw dla kuchni w budynku C – 
nawierzchnie w tych miejscach zaprojektowano jako chodnik wzmocniony (szczegóły w pkt 6.1) 

 Miejsca wypoczynkowe – nawierzchnia jak dla chodnika. Wyposażenie miejsc zgodnie 
z projektem architektonicznym.  

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy wbudować krawężnik o wysokości 
w świetle +2 cm oraz krawężnik o wysokości w świetle +0cm. Pozostałe krawężniki zaprojektowano 
o wysokości w świetle +10 cm. 

 

6. DANE KONSTRUKCYJNE 
 
Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie a także w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Sztywnych oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik 
do zarządzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  16.06.2014r. 

Grunt podłoża musi być zagęszczony do wskaźnika = 1,0. 
Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu. 

Zgodnie z opinią geotechniczną, wykonaną przez firmę „Inżynieria Wielkopolska”, należy usunąć 
wierzchnią warstwę nasypów niekontrolowanych oraz gleby i wypełnić ubytki gruntem 
niewysadzinowym. 
 
W związku z powyższym grunt zakwalifikowano do grupy nośności podłoża – G1. 
 
W miejscach gdzie projektowana droga manewrowa pokrywa się z istniejącą jezdnią przewidziano 
możliwość wykorzystania istniejącej podbudowy, pod warunkiem zbadania istniejących warstw 
oraz konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru budowlanego. 
 
6.1. NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA 
WZMOCNIONEGO: 
 

 8 cm kostka betonowa 

 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 

 15 cm podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 

 15cm warstwa odsączająca – żwir 

 geowłóknina separacyjna o masie >200 g/m2 

 podłoże gruntowe (po wymianie na grunt niewysadzinowy) 
 
6.2. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH (Z KRATY TRAWNIKOWEJ): 
 

 5 cm krata trawnikowa o wytrzymałości > 100 ton/m2 

 4 cm podsypka piaskowa 

 15 cm podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 

 15cm warstwa odsączająca – żwir 

 geowłóknina separacyjna o masie >200 g/m2 

 podłoże gruntowe (po wymianie na grunt niewysadzinowy) 
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6.3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA: 
 

 8 cm kostka betonowa 

 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 

 15 cm grunt stab. cem. Rm=1,5 MPa 

 podłoże gruntowe (po wymianie na grunt niewysadzinowy) 
 
6.4. NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKÓW: 
 

 20 cm otoczaki (frakcje: 60 – 200mm) 

 geowłóknina separacyjna o masie >200 g/m2 
 
6.5. KRAWĘŻNIKI: 
 

 krawężnik betonowy 15x30x100 cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu 
C12/15; 

 krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm ułożony na ławie betonowej, wykonanej z betonu 
C12/15; 

 krawężnik, opornik betonowy 12x25x100 cm ułożony na ławie betonowej, wykonanej z betonu C12/15; 

 obrzeże betonowe 8x25x100 cm układane na podsypce cementowo piaskowej. 
 
Krawężniki i ławy należy wykonać zgodnie z wymaganiami: 

 PN-75 /B-06250 – beton zwykły 

 PN-B-11113 – kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek 

 BN-80/6775-03.03 – Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

 BN-64/8845-02 – Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru BN-64/9321-01–
Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

 
 

7. ODWODNIENIE. 
 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych będą odprowadzane powierzchniowo 
do projektowanych wpustów deszczowych oraz odwodnień liniowych. 

Projekt odwodnienia stanowi odrębne opracowanie branżowe. 
 
 

8. ZIELEŃ. 
 
Projektowany układ drogowy koliduje z istniejącą zielenią. Istniejące drzewa przeznaczone 

do wycinki/przesadzenia zaznaczono na planie sytuacyjnym. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka 
drzewostanem stanowi odrębne opracowanie branżowe. 

W miejscach oznaczonych na planie jako zieleń należy ułożyć 15cm warstwę humus, a następnie 
obsiać trawą. 

 
9. ROBOTY ZIEMNE. 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wyprzedzająco należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi 
urodzajnej, nasypów niekontrolowanych i wywieźć na miejsce składowania wskazane przez Inwestora. 

Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno 
wykopu należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewnić prawidłowe odwodnienie w ciągu 
całego okresu trwania robót. 

Nasypy budować warstwowo zwracając szczególną uwagę na ich odpowiednie zagęszczenie. Roboty 
ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania” zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie skarp przed obsunięciem oraz warstwowe 
zagęszczenie nasypów. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

ds

d
sI






 

gdzie: 

ρd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”. 

Wymagania i badania zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie skarp przed obsunięciem oraz 
warstwowe zagęszczenie nasypów. 

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Warstwy gruntu należy zagęszczać pasami od 
krawędzi ku osi nasypu. Kolejne warstwy gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 
parametrów już ułożonej warstwy.  

Wymagania dla poszczególnych warstw gruntu: 

 grunt bezpośrednio pod podbudową pomocniczą: wskaźnik zagęszczenia – 0,98, wtórny 
moduł odkształcenia 20 MPa; 

 grunt bezpośrednio pod podbudową zasadniczą: wskaźnik zagęszczenia – 1,00, wtórny 
moduł odkształcenia 80 MPa; 

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Orientacyjne dane przy doborze 
sprzętu zagęszczającego: 

 

Działanie 

 

Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: piaski żwiry 

pospółki 

Grunty spoiste: 

pyły, iły 

Mieszanki gruntowe 

 z małą zawartością frakcji 

kamienistej 

sprzętu  grubość 

warstwy  

 w cm 

liczba przejazdów grubość 

warstwy 

w cm 

liczba przejazdów grubość 

warstwy 

w cm 

liczba przejazdów 

 

1. Walce gładkie 
2. Walce okołkowane 
3. Walce ogumione 

(samojezdne             
i przyczepne) 

od 10 do 20 
- 
 
 
od 20 do 40 

od 4 do 8 
- 
 
 
od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 
 
 
od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 
 
 
od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 
 
 
od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 
 
 
od 6 do 10 

 

 

 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 

5. Szybko uderzające 
ubijaki 

6. Walce wibracyjne  
   lekkie  (do 5 ton) 
   średnie (58 ton) 
   ciężkie  ( 8 ton) 
7. Płyty wibracyjne 
   lekkie 
   ciężkie 
 

 
- 
 
od 20 do40 
 
 
od 30 do50 
od 40 do60 
od 50 do80 
 
od 20 do40 
od 30 do60 

 
- 
 
od 2 do4 
 
 
od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 
 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 
od 50 do70 
 
od 10 do20 
 
 
- 
od 20 do30 
od 30 do40 
 
- 
od 20 do30 

 
od 2 do 4 
 
od 2 do 4 
 
 
- 
od 3 do4 
od 3 do4 
 
- 
od 6 do8 

 
od 50 do70 
 
od 20 do30 
 
 
od 20 do40 
od 30 do50 
od 40 do60 
 
od 10 do20 
od 20 do40 

 
od 2 do 4 
 
od 2 do 4 
 
 
od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 
 
od 5 do 8 
od 4 do 6 












