
PRZEKRÓJ NORMALNY
(SCHEMAT PRZEJAZDU CIĄGU

PIESZO-ROWEROWEGO PRZEZ ISTNIEJĄCY ZJAZD)
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym AC8S gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 20 cm
Wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi  o RM=2,5 MPa gr. 15 cm
Warstwa odcinająca z gruntu G1 dogęszczona do wskaźnika IDmin=1,00 gr. 10 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Ława betonowa z oporem 30x30 cm z bet. C12/15
Warstwa odcinająca z gruntu G1 dogęszczona do
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CIĄG PIESZO-ROWEROWY ZJAZD - SZEROKOŚĆ ZMIENNA
ZJAZD

 - SZEROKOŚĆ ZMIENNA

UWAGI
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do
zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację
do biura projektowego.
3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców
materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i
wykonanych robót.
4. Projekt chroniony prawem autorskim.
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Budowa ścieżek pieszo - rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi
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