
1%

Przekrój A-A

1%
+0,03

 -nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm

 -podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm

 -podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm

- w-wa odsączjąca z pospólki gr.10cm

- podoże gruntowe

Konstrukcja chodnika

proj. ściek z kostki granitowej

 wbudowany na ławie bet.

1,50

Beton B15

0,40

0,00

proj.obrzeże bet. 8x30x100 

 wbudowane na ławie bet.
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+0,03 0,00

proj. krawężnik bet. 15x22x100 

wyniesiony +3cm wbudowany na ławie bet.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

szerokoć zmienna

 -nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm

 -podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm

 -podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm

- w-wa odsączjąca z pospólki gr.10cm

- podoże gruntowe

Konstrukcja chodnika

0,8-1,0

inż. Marcin Galbierz
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DROGA GMINNA - ULICA KOŚCIELNA

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  - 

ULICY KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI                                   
STRZELECZKI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

PRZEKRÓJ A-A

ściek z kostki granitowej 15/17cm 

spoinowany zaprawą cementową



Przekrój B-B

1%
+0,03

 -nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm

 -podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm

 -podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm

- w-wa odsączjąca z pospólki gr.10cm

- podoże gruntowe

Konstrukcja chodnika

proj. ściek z kostki granitowej

 wbudowany na ławie bet.

1,50

Beton B15

0,40

0,00

proj. krawężnik bet. 15x22x100 

wyniesiony +3cm wbudowany na ławie bet.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

szerokoć zmienna

inż. Marcin Galbierz

Usługi w Budownictwie  47-303 Krapkowice, oś. xxx-lecia 5/73

DROGA GMINNA - ULICA KOŚCIELNA

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  - 

ULICY KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI                                   
STRZELECZKI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

PRZEKRÓJ B-B

ściek z kostki granitowej 15/17cm 

spoinowany zaprawą cementową

proj.krawężnik bet 15x22x100 na ławie bet.  lub

połączenie z istn.nawierzchnią z kostki betonowej 

Istniejący wjazd do posesji

PRZEZ  WJAZD DO POSESJI 



1%

Przekrój C-C

1%
+0,03

 -nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm

 -podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm

 -podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm

- w-wa odsączjąca z pospólki gr.10cm

- podoże gruntowe

Konstrukcja chodnika

proj. ściek z kostki granitowej

 wbudowany na ławie bet.

1,50

Beton B15

0,40

0,00

proj.obrzeże bet. 8x30x100 

 wbudowane na ławie bet.

+0,03 0,00

proj. krawężnik bet. 15x22x100 

wyniesiony +3cm wbudowany na ławie bet.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

szerokoć zmienna

 -nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm

 -podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm

 -podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm

- w-wa odsączjąca z pospólki gr.10cm

- podoże gruntowe

Konstrukcja chodnika

2,00

inż. Marcin Galbierz

Usługi w Budownictwie  47-303 Krapkowice, oś. xxx-lecia 5/73

DROGA GMINNA - ULICA KOŚCIELNA

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  - 

ULICY KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI                                   
STRZELECZKI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

PRZEKRÓJ C-C

ściek z kostki granitowej 15/17cm 

spoinowany zaprawą cementową

proj.obrzeże bet. 8x30x100 

 wbudowane na ławie bet.
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- umocnienie skarpy ażurami betonowymi 40x60x8cm 

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm



szerokość zmienna dostosowana 

do istn.szerokości bram wjazdowych 

WIDOK OGÓLNY ZJAZDU DO POSESJI

proj.obrzeże bet.8x30

wbudowane na ławie bet.

normatywny skos 1:1
p

ro
j.

 c
h

o
d

n
ik

C

C

Uwaga.  W miejscach istniejacych wjazdów  należy zastosować krawężnik bet. najazdowy 15x22x100 

wtopiony, lub połączyć się z istn. nawierzchnią utwardzoną istniejących wjazdów.

proj.obrzeże bet.8x30

wbudowane na ławie bet.

proj.krawężnik bet 15x22x100 wtopiony lub

połączenie z istn.nawierzchnią z kostki betonowej 

istniejący wjazd 

1
.5
0

0
,1
5

1
,0

%

proj.krawężnikm najazdowy 15x22x100 

wyniesiony +3cm w stosunku do jezdni 

ewentualne przełożenie istn.nawierzchni 

w celu regulacji z nową nawierzchnia zjazdu

K0LOR 

GRAFIT

KOLOR 

SZARY

KOLOR 

SZARY

spadek podłużny chodnika zgodnie ze spadkiem jezdni

1
,0

%

inż. Marcin Galbierz
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DROGA GMINNA - ULICA KOŚCIELNA

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  - 

ULICY KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI                                    
STRZELECZKI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

WIDOK OGÓLNY ZJAZDU



Szczegół wbudowania krawężnika
najazdowego 15x22x100

Krawężnik drogowy 

betonowy 15 x 22 x 100

Ława betonowa 

Beton C12/15

0,05m2

inż. Marcin Galbierz

Usługi w Budownictwie  47-303 Krapkowice, oś. xxx-lecia 5/73

DROGA GMINNA - ULICA KOŚCIELNA

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  - 

ULICY KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI                                   
STRZELECZKI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

SZCZEGÓŁ WBUDOWANIA KRAWĘŻNIKA



Obrzeze betonowe 

8 x 30 x 100

Ława betonowa 

Beton C12/15

Szczegół wbudowania obrzeża       

      betonowego 8x30x100

0,027m2

inż. Marcin Galbierz

Usługi w Budownictwie  47-303 Krapkowice, oś. xxx-lecia 5/73

DROGA GMINNA - ULICA KOŚCIELNA

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  - 

ULICY KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI                                   
STRZELECZKI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

SZCZEGÓŁ WBUDOWANIA OBRZEŻA


