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OPIS TECHNICZNY 

do projektu remontu nawierzchni ulicy Ksi��y M!yn dla zamierzenia inwestycyjnego 

zagospodarowania przestrzeni publicznej Ksi��y M!yn w "odzi.  

Obszar funkcjonalny B.  

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania s� prace polegaj�ce na przywróceniu jego dawnych walorów 

funkcjonalnych, oraz wykorzystaniu historycznej funkcji w tym starego rozplanowania 

ci�gów komunikacyjnych zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

obszaru funkcjonalnego B dla zamierzenia inwestycyjnego zagospodarowania 

przestrzeni publicznej Ksi��y M!yn.                                                                                                     

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni ulicy Ksi��y M!yn, polegaj�cy na 

wymianie nawierzchni jezdnej i pieszej na dzia!ce drogowej nr ewid  94 obr�b W-25.  

2. STAN ISTNIEJ�CY 

Teren, na którym b�dzie realizowana przedmiotowa inwestycja, zlokalizowany jest         

w "odzi na dzia!ce nr ewid 94 obr�b W-25 w zespole fabryczno-rezydencjonalnym 

Ksi��y M!yn. Ca!y uk!ad urbanistyczny zespo!u wpisany jest do rejestru zabytków  

pod numerami A/361 i A/44 dnia 14 12.1995 r . Stanowi zabytek i jest w!asno�ci�  

Gminy Miasta "ód�. Wzd!u� po!udniowej pierzei ulicy zlokalizowane s� budynki 

mieszkalne usytuowane szczytami oraz parterowe zabudowania gospodarcze � 

komórki lokatorskie, przebiega równie� ceglany mur ogradzaj�cy wewn�trzne 

podwórze zaplecza gospodarczego posesji przy ul. Ksi��y M!yn 11. Rytm ceglanego 

ogrodzenia z czerwonej, nie tynkowanej ceg!y, o wystroju wyci�tych p!aszczyzn 

przerywa wtórnie usytuowany obiekt trafostacji z furtk� wej�ciow� na teren 

wydzielonej dzia!ki. Wzd!u� pó!nocnej pierzei ulicy usytuowany jest frontalnie 

budynek Szko!y, z bocznym od strony zachodniej wjazdem gospodarczym na teren. 

Ulica w swojej centralnej osi ko	czy si� �lepo zjazdem na teren dzia!ki z budynkiem 

dawnych Konsumów. Ulica Ksi��y M!yn w!�czona jest od strony wschodniej do ulicy 

Prz�dzalnianej, od str. po!udniowej !�czy si� komunikacyjnie z ulic�, o tej samej 

nazwie biegn�c� do ulicy Ksi�dza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 

Teren dzia!ki obni�a si� !agodnie w kierunku po!udniowo zachodnim. Jezdnia         

posiada oryginaln� nawierzchnie brukowan� z kamienia polnego, z daszkowym 

spadkiem poprzecznym, oraz przyleg!e do niej chodniki o nieoryginalnej 

nawierzchniach z p!yt chodnikowych, oddzielonych od jezdni kraw��nikiem. 

Omawiana dzia!ka posiada pe!ne uzbrojenie sieciowe. Wody opadowe z utwardzonych 

pasm ruchu odprowadzane s� do cieków zlokalizowanych na kraw�dzi jezdni i dalej w 

kierunku innych utwardzonych nawierzchni. Na podstawie bada	 pod!o�a gruntowego 

wykonanego w styczniu 2013r przez ZUG Geotechnika w "odzi stwierdzono �e 
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nawierzchnia z brukowca po!o�ona jest na nasypie z piasku, gruzu, kamieni i gliny             

o mi��szo�ci 0,5- 0,8 m okre�lonym jako niebudowlany. Poni�ej wyst�puj� gliny 

piaszczyste. Wody gruntowe do g!�boko�ci 4 m nie wyst�puj�. Stan cz��ci 

nawierzchni pieszych i jezdnych jest z!y i nie odpowiada za!o�eniom funkcjonalnym 

dla rewaloryzacji terenów Ksi��ego M!yna  

3. STAN PROJEKTOWANY 

Zgodnie z za!o�eniami podanymi przez Zamawiaj�cego zak!ada si� utrzymanie 

istniej�cego charakteru ulicy, która spe!nia
 ma funkcj� obs!ugi przyleg!ej zabudowy. 

Ze wzgl�du na konieczno�
 utrzymania historycznego charakteru zagospodarowania  

terenu, wykorzystano dawne rozplanowanie elementów uk!adu drogowego. 

Utrzymano ruch dwukierunkowy dla jezdni z obustronnymi chodnikami przyleg!ymi 

do niej.  Rozwi�zanie to pozwoli!o na utrzymanie w pasie drogowym utwardzenia w 

jego istniej�cym �ladzie. Za!o�ono rozbiórk� istniej�cej nawierzchni jezdnej i pieszej 

celem odbudowania jej w historycznej formie tz. nawierzchni jezdni i opaski przy 

budynkach z brukowca, a chodniki z p!yt kamiennych. Nale�y wyprofilowa
 i zag��ci


koryto do wska�nika zag�szczenia JS � 1,0 i wtórnego modu!u odkszta!ce	 E2 � 100 

MPa dla dróg ko!owych i JS � 0,97 dla chodników. 

Jako nawierzchni� jezdni przyj�to: 

• Brukowiec  � 16/20 cm 

• podsypk� piaskow� � 4 cm po zag�szczeniu bruku 

• kruszywo � pospó!ka � 25 cm po jej zag�szczeniu 

• kruszywo mineralne � 10 cm po jej zag�szczeniu 

• istniej�ce pod!o�e zag�szczone 

Wzd!u� kraw�dzi nawierzchni uk!ada
 jako odpór kamie	 oporowy z brukowca. 

Cieki odprowadzaj�ce wody opadowe zlokalizowane przy kraw�dzi jezdnia-chodnik 

wykona
 nale�y z brukowca zgodnie z rysunkami przekrojów konstrukcyjnych i 

poprzecznych, oraz za!�czonymi zdj�ciami archiwalnymi nawierzchni. Dno cieku 

wykona
 z brukowca p!ytowanego. 

Dla chodnika przy jezdni przyj�to: 

• p!yty z piaskowca 40x40 � 8/10 cm 

• podsypk� piaskow� � 4 cm po zag�szczeniu bruku 

• warstw� z kruszywa mineralnego � 10 cm po jej zag�szczeniu 

• istniej�ce pod!o�e zag�szczone 

Wzd!u� kraw�dzi nawierzchni z p!yt uk!ada
 jako odpór kamie	 oporowy z brukowca. 

Dla chodnika-opaski przy budynku przyj�to: 

• Brukowiec  � 8/10 cm 

• podsypk� piaskow� � 4 cm po zag�szczeniu bruku 

• kruszywo mineralne � 10 cm po jej zag�szczeniu 

• istniej�ce pod!o�e zag�szczone 
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Wysoko�ciowo ukszta!towanie zaprojektowano w nawi�zaniu do stanu istniej�cego, 

tzn. rz�dnych wysoko�ciowych przebudowywanych ci�gów komunikacyjnych, 

rz�dnych wej�
 do budynku, rz�dnych przyleg!ych ci�gów komunikacyjnych i zieleni. 

Utrzymano historyczny sposób odwodnienia nawierzchni ciekiem kamiennym, 

likwiduj�c istniej�cy ciek przykraw��nikowy. Prawid!owy sp!yw wód opadowych 

zapewnia projektowane pochylenie pod!u�ne i poprzeczne nawierzchni, a wody 

opadowe z jezdni i przyleg!ego do niej chodnika odprowadzone zostan� do cieku i 

dalej poprzez wpusty do nowej kanalizacji deszczowej zgodnie z odr�bnym projektem 

bran�owym. 

4. PROJEKTOWANE WIELKO�CI 

4.1. Rozbiórka istniej�cych nawierzchni 

• Nawierzchnie jezdna z brukowca 16/20 � 2005 m
2  

• Nawierzchnie z p!yt chodnikowych � 102 m
2
  

• Kraw��nik betonowy 20x30 na !awie betonowej z oporem � 303 mb 

4.2. Projektowane nawierzchnie 

• Nawierzchnia jezdna z brukowca 16/20 � 1280 m
2

• Nawierzchnia piesza z brukowca p!ytowanego � 102 m
2

• Nawierzchnia piesza z p!yty kamiennej � 725 m
2

• Armatura do regulacji � 12 szt 

• Przepusty rurowe ø 150 � 10mb x 6 szt i 6mb x 8 szt

5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

Zak!ada si� usuni�cie istniej�cych warstw nawierzchni wraz z podbudow�, do 

g!�boko�ci odpowiadaj�cej grubo�ci warstw nowej konstrukcji nawierzchni, oraz 

wykonanie nowych warstw nawierzchni. Do profilowania i zag�szczania pod!o�a 

przyst�pi
 dopiero po zako	czeniu i odebraniu wszystkich robót zwi�zanych z 

zabezpieczeniem elementów uzbrojenia terenu. Przed przyst�pieniem do robót 

ziemnych oznaczy
 i zabezpieczy
 wyst�puj�ce uzbrojenie. W odleg!o�ci co najmniej 

2 m z ka�dej strony urz�dzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi
 robót 

ziemnych za pomoc� sprz�tu mechanicznego. Po oczyszczeniu powierzchni pod!o�a 

nale�y sprawdzi
 czy istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu  

i zag�szczeniu zaprojektowanych rz�dnych pod!o�a. Bezpo�rednio po profilowaniu 

pod!o�a nale�y przyst�pi
 do jego zag�szczania. Pod!o�e pod nawierzchnie jezdne 

zag��ci
 tak, aby na warstwie z kruszywa mineralnego uzyska
 wska�nik zag�szczenia 

Is �1,0 i wtórny modu!u odkszta!ce	 E2 � 100 MPa ( w przypadku trudno�ci z 

zag�szczeniem, za zgod� Inwestora, Geologa i Projektanta wykona
 stabilizacje 

kruszywa cementem), a pod nawierzchnie piesz� Is �0,97. Zag�szczenia pod!o�a 

nale�y kontrolowa
 wg normalnej próby Proktora przeprowadzonej zgodnie z norm�

PN-88/B-04481(metoda I lub II). Wska�nik zag�szczenia okre�li
 zgodnie z BN-
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77/8931-12. Kontrole no�no�ci i zag�szczenia oprze
 równie� na metodzie obci��e	

p!yt� wg BN-64/8931-02,oraz zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 za!�cznik B. 

Zag�szczenie pod!o�a wykonywa
 przy wilgotno�ci optymalnej z dopuszczaln�

ró�nic� nie wi�ksz� ni� 20%. Odchylenia wykonywanych rz�dnych niwelety w 

stosunku do projektowanych nie mog� by
 wi�ksze ni� ± 0,007 m. 

Piasek na podsypk� powinien spe!nia
 norm� PN � 86/B-06712 i  PN-B-11113. 

Zag�szczanie powinno rozpocz�
 si� od ni�ej po!o�onej kraw�dzi i przesuwa
 pasami 

pod!u�nymi, cz��ciowo nak!adaj�cymi si�, w stron� wy�ej po!o�onej kraw�dzi.   

Zag�szczenie w przypadku przyj�tych warunkowo warstw stabilizowanych cementem 

prowadzi
 przy u�yciu walców g!adkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zag�szczanie 

powinno rozpocz�
 si� od ni�ej po!o�onej kraw�dzi i przesuwa
 pasami pod!u�nymi, 

cz��ciowo nak!adaj�cymi si�, w stron� wy�ej po!o�onej kraw�dzi. Sk!adniki mieszanki 

dla piasku stabilizowanego cementem powinny by
 dozowane w ilo�ci okre�lonej w 

recepturze laboratoryjnej. Wzmocnienia warstw stabilizowanych cementem maj�

spe!nia
 wymagania PNS-96012. 

Do podbudów z kruszyw stosowa
 nale�y kruszywa kamienne- pospó!k�.                

Kontrol� no�no�ci i zag�szczenia nale�y oprze
 na metodzie obci��e	 p!yt� wg BN-

64/8931, oraz PN-S-02205 za!�cznik B. Podbudow� pod nawierzchnie zag��ci
 tak 

aby na warstwie z kruszywa uzyska
 dla ruchu ko!owego wska�nik zag�szczenia Is 

�1,0, wtórny modu!u odkszta!ce	 E2� 140MPa i pierwotny modu! E1 � 80MPa, dla 

ruchu pieszego Is �0,97. Podbudowa ma spe!nia
 wymagania PNS-06102 i PN-B-

11111. Podbudow� pod !aw� koryta odwodnienia wykona
 z pospó!ki stabilizowanej 

cementem zgodnie z PNS-06102, PN-B-11111 i PNS-96012. Sk!adniki mieszanki dla 

stabilizacji cementem powinny by
 dozowane w ilo�ci okre�lonej w recepturze 

laboratoryjnej. Zag�szczenie bada
 nale�y jak dla ca!ej podbudowy. 

Nawierzchnie z brukowca wykonywa
 wed!ug PN-B-06101. Brukowiec do 

nawierzchni powinien by
 kamieniem trwa!ym niezwietrza!ym o strukturze 

drobnoziarnistej zwi�z!ej, bez p�kni�
 i �y!, o w!a�ciwo�ciach zgodnych z PN-B-

11104. Kliniec powinien by
 z takiej samej ska!y jak brukowiec, o uziarnieniu 

dobranym do rodzaju brukowca i by
 zgodny z PN-B-11112. Piasek na podsypk� i 

zasypk� powinien by
 mo�liwie gruby i czysty bez cz��ci i!owych i py!owych zgodnie 

z PN-B-11113. Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien by


przesortowany. Bruk uk!ada si� na podsypce piaskowej zaczynaj�c od kamieni 

oporowych stosownie do  projektowanego przekroju poprzecznego i wysoko�ci 

niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem si� w kierunku pobocza za 

pomoc� ubitego �wiru. Z wi�kszego uk!ada si� pasy skrajne, a z mniejszego pasy 

�rodkowe. Ka�dy kamie	 ustawiony pionowo na sztorc, czo!em do góry powinien by


osadzony w podsypce najwy�ej do po!owy wysoko�ci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity 

uderzeniami m!otka w górn� powierzchni� tak, aby nie wychyla! si� przy poruszaniu. 

Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna by
 nieco wilgotna, lecz nie 

nadmiernie.  Nawierzchni� brukowca nale�y wykonywa
 jednocze�nie na ca!ej jej 

szeroko�ci. Nawierzchnie uk!ada si� �ci�le, z przewi�zaniem szczelin w kierunku 

pod!u�nym i poprzecznym, a ka�dy osadzony brukowiec musi �ci�le przykrywa
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szczelin� powsta!� mi�dzy dwoma uprzednio u!o�onymi kamieniami. Bruk ubija si�

trzykrotnie za pomoc� ubijaków brukarskich. Pierwsze ubijanie wykonuje si� bez 

wype!niania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na celu wyrównanie 

nawierzchni do profilu oraz cz��ciowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza si� w 

�rodek czo!a brukowca z wysoko�ci 15 do 20 cm tak, aby zag!�bienie brukowca 

wynosi!o od 2 do 3 cm.  

 Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje si� kli	cem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, 

przesuwaj�c go miot!ami w celu nale�ytego zape!nienia spoin i polewaj�c wod�. 

Nast�pnie usuwa si� z nawierzchni pozosta!y materia! i ubija si� go po raz drugi, 

uderzaj�c silnie w �rodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien 

zag!�bia
 si� o 1 do 2 cm.  

Po drugim ubiciu uzupe!nia si� wype!nienie spoin kli	cem o wymiarach 4 mm do 12,8 

mm z przesuwaniem materia!ów miot!ami i polewaniem wod�. Materia! pozosta!y na 

nawierzchni usuwa si� i ubija po raz trzeci, uderzaj�c ubijakiem 2 lub 3 s�siednie 

brukowce dla wyrównania powierzchni. Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni mo�e 

by
 zastosowane wa!owanie. Przed wa!owaniem nale�y usun�
 z nawierzchni lu�no 

le��cy materia!. Wa!owanie wykonuje si� walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, 

zaczynaj�c od kamieni oporowych i stopniowo przesuwaj�c si� ku �rodkowi. 

Nast�pnie wa!uje si� nawierzchni� w kierunku uko�nym do osi drogi. Walec po 

ka�dym pasie powinien przetacza
 si�   od 5 do 6 razy. Podczas wa!owania 

nawierzchni� nale�y polewa
 wod�.  

Ubijanie nale�y prowadzi
 jednocze�nie z uk!adaniem brukowca. Pozostawienie 

u!o�onego brukowca bez ubicia jest niedopuszczalne. Podczas ka�dego kolejnego 

ubijania przekrój nawierzchni nale�y sprawdza
 szablonem, a !at� równo�
 w kierunku 

pod!u�nym.  Brukowce zapadni�te nale�y podnie�
, uzupe!niaj�c brakuj�c� podsypk�, 

a wystaj�ce dobi
. Brukowce uszkodzone przy ubijaniu nale�y wyj�
 i zamieni


nowymi. Ubijanie nale�y zako	czy
 na 3 do 5 m przed ko	cem odcinka, na którym 

u!o�ono brukowiec.  

Po ostatecznym ubiciu lub uwa!owaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchni�

nale�y przysypa
 warstw� 1,5- 2 cm piasku grubego, lub �wiru, w celu zabezpieczenia 

materia!u wype!niaj�cego spoiny przed wyrywaniem ko!ami pojazdów, uzupe!nienia 

wype!nienia spoin i z!agodzenia uderze	 kó! pojazdów. Warstw� piasku nale�y 

utrzymywa
 przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez ruch 

w stron� poboczy nale�y podmiata
 na �rodek jezdni.  

Nawierzchnia z brukowca powinna mie
 w przekroju poprzecznym przekrój o spadku 

zgodnym z dokumentacj� projektow�.  

Kraw�dzie nawierzchni z brukowca wykona
 z kamienia oporowego mo�liwie du�ego 

wyd!u�onym kszta!cie. Kamienie oporowe ustawia si� tak, aby po przybiciu czo!o 

kamienia odpowiada!o za!o�onej niwelecie przy skraju nawierzchni. Kraw�dzie cieku 

wykona
 z nieobrobionego kamienia, natomiast dno cieku wykona
 z brukowca 

p!ytowanego. W miejscach przej�
 pieszych na jezdni uk!ada
 brukowiec p!ytowany. 
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Konstrukcje nawierzchni sprawdza si� co 70 m, nie miej ni� w 2 punktach odcinka, co 

do �cis!o�ci u!o�enia, no�no�ci, przekroju poprzecznego, pod!u�nego i zgodno�ci 

u�ytego materia!u.  

Nawierzchnie z p!yt kamiennych wykonywa
 wed!ug PN-EN-1341. Przyj�to p!yty            

z piaskowca o wymiarach 40x40 cm grubo�ci 8-10 cm o wytrzyma!o�ci na �ciskanie  

w stanie nasycenia wod� nie miej ni� 51MPa, po badaniu mrozoodporno�ci 45 MPa. 

Odporno�
 na zamra�anie w cyklach niemniej ni� 25, nasi�kliwo�
 %  nie wi�cej           

ni� 0,5. P!yty uk!ada
 w uk!adzie uko�nej szachownicy ze spoinami ca 0,6 cm, tak aby 

górna kraw�d� p!yty wystawa!a do 2 cm powy�ej górnej kraw�dzi obrze�a. Chodnik o 

spoinach wype!nionych piaskiem mo�na odda
 do u�ytku po ich wykonaniu. Co 100 

m
2  

lub nie rzadziej ni� co 50 m sprawdzi
 nale�y poprawno�
 u!o�enia. Profile i 

równo�
 sprawdza si�  nie rzadziej ni� co 50 m i w miejscach w�tpliwych. 

Dopuszczalne odchylenia profilu od przyj�tego wynosi ca 0,3% . 

Materia!y z rozbiórki s� w!asno�ci� Zamawiaj�cego. Grunty z wykopu s� w!asno�ci�

Wykonawcy i powinny by
 natychmiast usuni�te z terenu budowy. 

Uwaga: 
Przed przyst�pieniem do prac rozbiórkowych, ziemnych i nawierzchniowych wyra�nie 

oznaczy
 i zabezpieczy
 przed uszkodzeniem wyst�puj�ce uzbrojenie. U!o�y
 wolne 

przepusty rurowe stalowe ø 150 pod nawierzchni� w rejonie skrzy�owa	.                                                  

-Wykona
 konieczn� regulacje wyst�puj�cej armatury, w!azów i studni.  

-Uk!ad drogowy nanosi
-wyznacza
 zgodnie z istniej�cym przebiegiem nawierzchni         

i wymiarowaniem okre�lonym w projekcie architektonicznym zagospodarowania 

terenu i dróg. 

-Rodzaj, kompozycje-rysunek nawierzchni okre�la projekt architektury.  

Rozmieszczenie materia!u (rysunek nawierzchni), nale�y wykona
 zgodnie z 

wymiarowaniem na rysunkach przedstawionych w projekcie dróg i architektury.                

W koniecznym przypadku nale�y dopasowa
 je do stanu istniej�cego, który mo�e              

w niewielkim stopniu odbiega
 od stanu przedstawionego na mapie i w projekcie. 

-Za!o�ony spadek poprzeczny na brukowcu wykona
 jako zbli�ony do parabolicznego.  

-Wykonanie robót jak i u�yte materia!y musz� spe!nia
 wymagania Polskich Norm, 

Warunków Wykonania Robót, i posiada
 wymagane Aprobaty Techniczne IBDiM. 

-Nawierzchnie uk!ada
 gdy temperatura otoczenia nie jest ni�sza ni� + 5
o
.  

-Zak!ada si� wykonanie na próbnych poletkach bada	 zag�szczenia i no�no�ci 

pod!o�a, warstw wzmacniaj�cych i podbudowy. 

-Prace prowadzi
 w miar� mo�liwo�ci z podzia!em na etapy co umo�liwi dost�p- 

dojazd awaryjny w rejon wej�
 do budynków z przyleg!ych utwardzonych pasm         

ruchu jezdnego. 

opracowa!: 

mgr in�. Maciej Cha!adaj 

upr. nr 272/87/W" 

               


