
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
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kostka granitowa

4x6x4cm o powierzchni 65m2

obrzeże kostka granitowa 15x17x15cm - wydobyta

 i oczyszona z części istniejącego placu

istniejący krawężnik 

kamienny bez zmian

istniejący plac pieszy z kostki 

kamiennej bez zmian

istniejący chodnik z kostki 

betonowej - bez zmian

istniejący słup energetyczny

- bez zmian

rynsztok - kostka granitowa

4x6x4cm o powierzchni 7m2

istniejące obrzeże

kamienne - bez zmian

Krawężnk kamienny

przejedny 20x30x100cm

kostka granitowa

8x11x8cm o powierzchni 50m2

obrzeże kostka granitowa 15x17x15cm

- wydobyta i oczyszona z części istniejącego placu

Istniejący wpust uliczny 

przewidziany do regulacji

obrzeże kostka granitowa 15x17x15cm

- wydobyta i oczyszona z części istniejącego placu

Istniejące schody bez zmian

Inwestor:     Gmina Lubrza  ul. Wolności 73, 48 - 231 Lubrza
Lokalizacja: dz. nr 695, 700 k.m. 2   Obręb: Trzebina

SZKIC SYTUACYJNY 
SKALA 1:100



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNY A-A , B-B
                       SKALA       1:50

Warstwa odsączająca - pospółka              20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                 3cm
Warstwa ścieralna z kostki granitowej                                             6cm

Podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5mm      5cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie   

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5/63mm  10cm
Warstwa odsączająca - pospółka                20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                3cm
Warstwa ścieralna z kostki granitowej                                          11cm

Podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5mm   10cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie   

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5/63mm  10cm

±  0,00 +  0,02 +  0,04+  0,02

Ława betonowa -B15                                           10cm

Kostka granitowa -                                    15x17x15cm

Podsypka piaskowa                                               5cm

 Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                       3cm

Warstwa odsączająca - pospółka               20cm
Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

istniejąca
  zieleń

istniejący 
chodnik

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

Inwestor:     Gmina Lubrza  ul. Wolności 73, 48 - 231 Lubrza
Lokalizacja: dz. nr 695, 700 k.m. 2   Obręb: Trzebina

 max- 3,0%
istniejąca
  zieleń

istniejąca - droga wewnętrzna
              bez zmian

Ława betonowa -B15                                           10cm

Kostka granitowa -                                    15x17x15cm

Podsypka piaskowa                                               5cm

 Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                       3cm

Warstwa odsączająca - pospółka               20cm
Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Ława betonowa -B15                                           15cm

Krawężnik granitowy -                            20x30x100cm

Podsypka piaskowa                                               5cm

 Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                       5cm

Warstwa odsączająca - pospółka               10cm
Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

rynsztok

Warstwa odsączająca - pospółka                20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                3cm
Warstwa ścieralna z kostki granitowej                                          11cm

Podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5mm   10cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie   

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5/63mm  10cm
Warstwa odsączająca - pospółka              20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                 3cm
Warstwa ścieralna z kostki granitowej                                             6cm

Podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5mm      5cm
Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5/63mm  10cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie   



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNY C-C , D-D
                       SKALA       1:50

Inwestor:     Gmina Lubrza  ul. Wolności 73, 48 - 231 Lubrza
Lokalizacja: dz. nr 695, 700 k.m. 2   Obręb: Trzebina

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C

 max- 3,0%

Ława betonowa -B15                                           10cm

Kostka granitowa -                                    15x17x15cm

Podsypka piaskowa                                               5cm

 Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                       3cm

Warstwa odsączająca - pospółka               20cm
Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

istniejąca - konstrukcja drogi 
              bez zmian

istniejąca
  zieleń

istniejąca
  zieleń

istniejąca
  zieleń

istniejący krawężnik kamienny - bez zmian

Ława betonowa -B15                                           10cm

Kostka granitowa -                                    15x17x15cm

Podsypka piaskowa                                               5cm

 Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                       3cm

Warstwa odsączająca - pospółka               20cm
Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D

Warstwa odsączająca - pospółka              20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                 3cm
Warstwa ścieralna z kostki granitowej                                             6cm

Podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5mm      5cm
Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5/63mm  10cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie   

Warstwa odsączająca - pospółka              20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                 3cm
Warstwa ścieralna z kostki granitowej                                             6cm

Podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5mm      5cm
Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5/63mm  10cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie   


