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Działki: 

Remont ciągu pieszo rowerowego  

na terenie  parku botanicznego  

w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”  

 

Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko- pomorskie 

teren LPKiW „Myślęcinek” 

 

obręb 361 dz nr ew 2/3, 5/2, 

obręb 362 dz nr ew 2/2, 2/8, 4, 3, 5, 6/1, 1 



 

 

Spis treści 
1. OPIS TECHNICZNY ............................................................................................................................ 3 

2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

Rys.1. PLAN SYTUACYJNY cz.1 ........................................................................................................ 4 

Rys.2. PLAN SYTUACYJNY cz.2 ........................................................................................................ 5 

Rys.3. PRZEKROJE NORMALNE ....................................................................................................... 6 

Rys.4. PLANSZA TYCZENIA cz.1 ....................................................................................................... 7 

Rys.5. PLANSZA TYCZENIA cz.2 ....................................................................................................... 8 

Rys.6. PLANSZA ROZBIÓREK cz.1 .................................................................................................... 9 

Rys.7. PLANSZA ROZBIÓREK cz.2 .................................................................................................. 10 

 



OPIS TECHNICZNY 

dla inwestycji polegającej na remoncie ciągu pieszorowerowego  

na terenie parku botanicznego 

w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myslęcinek” 

 

INWESTOR:   Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myslęcinek” 

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz 

 

PRZEDMIOT  ZADANIA Z KRÓTKIM OPISEM 

Inwestycja polega na remoncie istniejącego ciągu pieszorowerowego zlokalizowanego na 

terenie parku botanicznego w LPKiW „Myslęcinek”.  Remont polega na usunięciu istniejącej 

nawierzchni asfaltowej, która jest w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami oraz wykonaniu 

nowej nawierzchni z kostki betonowej typu K27 koloru ciemny melanż na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3-5cm.  Planuje się dostosować ciąg do stałej szerokości 3,5m. W chwili obecnej ciąg 

posiada zmienną szerokość od ok. 3,6m do 5,0m. Po usunięciu nawierzchni część istniejącej 

podbudowy znajdującej się poza szerokością 3,5m planuje się usunąć. Natomiast wzdłuż krawędzi 

ciągu projektuje się opornik betonowy 12x25x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15. 

Wyjątkiem jest krótki odcinek wzdłuż istn. muru oporowego z kamieni w KM 0+235,00 do KM 

0+307,00 gdzie od strony muru nie projektuje się opornika. 

Ze względu na lokalne problemy z osiadaniem nawierzchni na łuku w KM 0+420 projektuje 

się wzmocnienie konstrukcji na długości łuku od KM 0+404,87 do KM 0+434,70 wykorzystując 

geosyntetyki. Planuje się usunąć w tym miejscu całą podbudowę. Po wyrównaniu i zagęszczeniu 

podłoża ułożona zostanie geowłóknina, a na niej warstwa piasku gr. 10cm. Na warstwie piasku 

planuje się ułożyć geosiatkę komórkową o wysokości  komórek 10cm, która wypełniona zostanie 

kruszywem łamanym 0/31,5mm. Ponad geosiatką planuje się jeszcze dosypać kruszywa na gr. 5cm (w 

sumie 15cm kruszywa). Na tak przygotowanej podbudowie ułożona zostanie nawierzchnia. 

Ponadto po wykonaniu ław betonowych wolną przestrzeń pomiędzy ławą a istn. gruntem 

(pozostałe miejsce po rozbiórce podbudowy) planuje się zasypać materiałem z rozbiórki podbudowy 

na gr. ok. 20cm i dobrze zagęścić - łączna szerokość 0,50m (łącznie z opornikiem i ławą).  

Generalnie projektowane nawierzchnie nie wychodzą poza granice istniejącego ciągu, zaś 

całość inwestycji realizowana jest na działkach należących do LPKiW: obręb 361 dz nr ew 2/3, 5/2 

oraz obręb 362 dz nr ew  2/2, 2/8, 4, 3, 5, 6/1, 1. 

 

Całość inwestycji realizowana będzie w dwóch etapach oznaczonych na rysunkach. 

 

 


















