
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
,,Przebudowa i budowa peronów przystankowych w miejscowości Chorzelów” 
Opracowanie dotyczy wykonania: 

I. Budowa trzech peronów przystankowych przy drogach gminnych w miejscowości 
Chorzelów tj. utwardzenie terenu pod istniejącymi wiatami przystankowymi przy drodze 
gminnej 103 439 Chorzelów przez działki i 103 438 Chorzelów – Złotniki. 

II. Przebudowa peronu przystankowego w miejscowości Chorzelów tj. wykonanie 
poszerzenia posadzki z kostki betonowej istniejącego peronu przystankowego przy 
drodze wojewódzkiej 985 Nagnajów – Mielec – Dębica w km. 27+578 P ZA-w, nr ewid. 
przystanku 36 o 0,65m na długości 4m na dz. ewid. 1806, obręb 37 Chorzelów. 

Inwestor 
Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 
1. Podstawa opracowania 
Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane, Rozdział 4, Artykuł 29. 1. 
2), Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające. 
2. Stan istniejący 
Teren przewidziany pod planowane inwestycje znajduje się w granicy istniejącego 
pasa drogowego drogi gminnej oraz wojewódzkiej. W stanie istniejącym w miejscu planowanej 
inwestycji przy drogach gminnych zlokalizowane są wiaty przystankowe pod którymi należy utwardzić 
teren poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Przy drodze wojewódzkiej poszerzyć 
częściowo peron przystankowy aby zabezpieczyć odpowiednią szerokość pod montaż nowej wiaty 
przystankowej. 
3. Stan projektowany 
3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 
Budowa trzech peronów przystankowych przy drogach gminnych w miejscowości Chorzelów: 
Projektuje się wykonanie peronów pod wiaty przystankowe o wymiarach 3,8m x 3,8m, 3,80mx2,10m 
oraz 3,80mx2,10m z kostki brukowej betonowej szarej „6”. Pod przedmiotowym peronem. Projektuje 
się wykonanie rowu krytego o średnicy O400 na ławie z kruszywa łamanego. Cały peron zostanie 
utwardzony poprzez położenie kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, 
podbudowie z kruszywa i ograniczony obrzeżami betonowym o wymiarach 8 x 30 na podsypce 
cementowo piaskowej gr. 5cm. 
3.2 Przekroje podłużne 
Projektowane spadki podłużne zostały dostosowane do warunków terenowych z 
zachowaniem obowiązujących przepisów.  
3.3. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja peronu 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm , 
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego 2-63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, 
3.4 Odwodnienie 
Woda powierzchniowa spływająca z peronu zostanie skierowana poprzez projektowane spadki 
podłużne i poprzeczne do istniejącego rowu otwartego. 
4. Uwagi końcowe 
Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
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