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Opis zadania:  

Remont ulicy 3 Maja polegał na wymianie w pasie drogowym wszelkich elementów istniejących bez 

zmiany ich parametrów technicznych. Remont nawierzchni bitumicznej polegał na sfrezowaniu- 

wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokości 7 cm i wykonaniu nowej warstwy 

wyrównawczej z asfaltobetonu oraz warstwy wiążącej i ścieralnej w dwóch warstwach 5 i 4 cm. Na 

warstwie wyrównawczej z asfaltobetonu ułożono siatkę stanowiącą warstwę przeciwspękaniową pod 

warstwy bitumiczne nawierzchni z asfaltobetonu. W pracach remontowych uwzględniono wymianę 

istniejącej nawierzchni z elementów betonowych chodników i wjazdów bramowych na nawierzchnię z 

kostki betonowej o grubości 8 cm. Z lewej strony drogi zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o 

grubości 8 cm, oddzielony pasem zieleni. Od strony projektowanego chodnika-poszerzono krawędź 

jezdni ograniczoną krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie betonowej z oporem. Wymieniono 

nawierzchnię istniejącego chodnika od strony Karola Miarki. Chodniki i ścieżka rowerowa zostały 

oddzielone od pasów zieleni obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100. W związku z remontem drogi 

dokonana został korekta geometryczna istniejących zatok autobusowych. Nowa nawierzchnia zatok 

została wykonana z kostki kamiennej granitowej o wym. 17x19 cm na podbudowie z betonu B-20. W 

ramach zadania wykonano czyszczenie kanalizacji, wymianę wpustów ulicznych, studni kanalizacji 

deszczowej oraz ich regulację wysokościową. Zakres robót remontowych objął m. in.: roboty 

przygotowawcze i rozbiórkowe: frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozebranie 

krawężników betonowych, rozebranie obrzeży, remont chodników, remont nawierzchni drogi, roboty 

remontowe urządzeń odwadniających: odtworzenie rowu przydrożnego, wymiana kan., wymiana krat 

deszczowych wraz ze studniami i wykonano 5 nowych studni rewizyjnych. Wykonano trzy zatoki 

autobusowe i wyspę segregacyjną w jezdni, utwardzono pobocza oraz wykonano przepusty na 

wjazdach oraz zagospodarowano tereny zielone. Wykonano oznakowania poziome i pionowe wraz z 

przejściami dla pieszych, zainstalowano 450 sztuk elementów odblaskowych. 


