NAWIERZCHNIA MINERALNA: ODCINEK ZACHODNI - PRZEKRÓJ A-A'
Sytuacja wysokościowa, roboty ziemne: wykop/nasyp
drewniane obrzeże (dąb)20x20
82,04 (0,00)
rzędna istn.

2%

82,14 (+0,1)

palisada mocująca 10x10
82,06

warstwa gruntu istn. - do zdjęcia
proj. nawierzchnia + podbudowa

wyskarpowanie powstałej różnicy
poziomów <20%

81,82 (-0,22)
rzędna istn.
obsypka - piasek stabilizowany cementem
1:1

drewniane obrzeże (dąb)2x(20x20) - połączone
gwoździami budowlanymi (gwoździe wbijać w
nawiercone otwory

Sytuacja wysokościowa, nawierzchnia i podbudowa

82,04 (0,00)
rzędna istn.

2%

82,14 (+0,1)

82,06

pospółka drogowa - mieszanka optymalna - 10cm

palisada mocująca 10x10 (przybita do krawędziaków 20x20)
co 1,5m
wyskarpowanie powstałej różnicy poziomów
<20% (grunt z wykopu/korytowania)

81,82 (-0,22)
rzędna istn.

kruszywo mineralne o fr. 0-31,5mm - 10cm - ok.15 cm

obsypka - piasek stabilizowany cementem
1:1

geowłóknina separacyjno-wzmacniająca,
przepuszczająca wodę

Jednostka projektowania:
Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu
mgr inż. Marta Kulbicka;
ul. św. Wincentego 112/130; 03-291 Warszawa
tel. 504-386-981; tel./fax 22-252-87-27
www.greenpi.pl

grunt macierzysty
przed rozłożeniem warstw nawierzchni - grunt
wyrównać i zagęścić - należy zachować ostrożność
wobec systemu korzeniowego drzew (w pobliżu
drzew - roboty wykonywać ręcznie)

* drewno musi być impregnowane przeciwwilgociowo i
przeciw grzybicznie.

Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5, 009-950 Warszawa

NAWIERZCHNIA MINERALNA: ODCINEK WSCHODNI
- PRZEKRÓJ TYPOWY

Reprezentowane przez Lasy Miejskie - Warszawa
ul. Korkowa 170a, 04-549 Warszawa
Nazwa i adres inwestycji:

Fazowane wykończenie
brzegów podbudowy i nawierzchni *
- dodatkowe maksymalne
poszerzenie,
nachylenie 1:2

Projekt wykonawczy
„Edukacyjna ścieżka w Lesie Bródnowskim”
dz. nr 2 obr. 4-09-03

ok. 2%
Nazwa rysunku:
Przekroje przez utwardzenie terenu
Projektanci:
Branża

pospółka drogowa - mieszanka optymalna - 10cm
kruszywo mineralne o fr. 0-31,5mm - 15 cm
*UWAGA: Fazowanie wykonać tylko
wtedy gdy rzędna istniejąca terenu po
bokach drogi jest niższa niż rzędna
projektowanej nawierzchni (jak na
schemacie powyżej)

geowłóknina separacyjno-wzmacniająca,
przepuszczająca wodę

Imię i nazwisko
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Podpis

grunt macierzysty
przed rozłożeniem warstw nawierzchni - grunt
wyrównać i zagęścić - należy zachować ostrożność
wobec systemu korzeniowego drzew
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