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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
�

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zatok autobusowych wraz z peronami i 

wiatami przystankowymi dla potrzeb „Koncepcji systemu zintegrowanego transportu 

publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 

2. Opis ogólny 

Zatoki autobusowe nale�y wykona� o nawierzchni z kostki granitowej w wymiarach 

minimalnych 18x18x18cm z wypełnieniem fug piaskiem drobnym. Wzdłu� linii istniej�cej drogi 

i projektowanej zatoki nale�y wykona� �ciek o przekroju 20x2cm. 

Zatok� autobusow� nale�y ka�dorazowo dopasowa� do warunków lokalnych, a jej 

geometri� ustali� na podstawie  aktualnej mapy do celów projektowych. Zatoki wykona� o 

nast�puj�cych parametrach: 

• szeroko�� zatoki: 3,00m. 

• długo�� kraw�dzi zatrzymania: 20,00m 

• skos wyjazdowy z drogi: 1:7÷1:8, 

• skos wjazdowy na drog�: 1:4 ÷1:6, 

• wyokr�glenia załomów kraw�dzi zatrzymania i jezdni łukami o promieniu 30,00m,

• pochylenie podłu�ne – takie jak przyległej drogi, 

• pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku kraw�dzi jezdni/�cieku. 

Kraw�d� zatoki/jezdni oznakowa� lini� poziom� P-7a linia kraw�dziowa - przerywana 

szeroka. 

Przy zatokach nale�y wykona� perony dla pasa�erów szeroko�ci 1,50m utwardzone kostk�

betonow� grubo�ci 6-8cm. Perony wyniesione ponad kraw�d� zatoki na wysoko�� min. 10cm. 

Wej�cie na peron z poziomu jezdni/pobocza po pochylniach o spadku 5% zlokalizowanych w 

obr�bie skosów wyjazdowego z drogi i wyjazdowego na drog�. Kraw�d� peronu od strony 

zatoki obramowana kraw��nikiem betonowych typu ci��kiego 20x30x100cm, natomiast od 

strony zieleni obrze�em betonowym 8x30x100cm. Kraw��niki i obrze�a ustawia� na ławach 

betonowych.  

Perony wyposa�y� w wiaty przystankowe z ławkami i koszami na �mieci oraz 

oznakowanie pionowe, tj. znak pionowy D-15 „przystanek autobusowy” umieszczany na wiacie 

lub słupku stalowym. Wiaty nie mog� si� znajdowa� bli�ej ni� 1,50m od kraw�dzi zatoki.  
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3. Rozwi�zanie alternatywne 

W przypadku braku wystarczaj�cej ilo�ci miejsca na realizacj� zatoki oraz małego ruchu 

autobusowego nale�y wykona� przystanek bez zatoki. Zatrzymanie autobusów nast�puje w 

miejscu wyznaczonym przez namalowan� na pasie jezdni lini� przystankow� - znak P-17 o 

długo�ci minimalnej 30m. Na całej długo�ci zatrzymania nale�y wykona� peron oraz wiat� z 

oznakowaniem pionowym zgodnie z opisem zamieszczonym punkcie 2. 
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