
                                                   

- obrzeże betonowe 8x30 cm 
- beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30 cm 
beton C12/15                     

- betonowa kostka brukowa grubości 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa lub z miału kamiennego 3-5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm grubości 20 cm
- warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm
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Przekrój konstrukcyjny - chodnik
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- istniejący krawężnik  

- nawierzchnia jezdni

balustrada U-11a -

- istniejąca ścianka betonowa po rozbiórce 
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- pas zieleni

- skarpa nasypu



długości zmienne                                        

sowaćdosto

 

                                                   

- obrzeże betonowe 8x30 cm 

- betonowa kostka brukowa grubości 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa lub z miału kamiennego 3-5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm grubości 20 cm
- warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm

enudo ter

m
a

x 3
 cm

Przekrój konstrukcyjny - zjazd

- krawężnik drogowy 15x30 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej
- ława betonowa z oporem - beton C12/15 

- nawierzchnia jezdni 
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