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Opis techniczny
Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Roztoka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

� Wytyczne oraz umowa zawarta pomiędzy: Urzędem Gminy w Przywidzu z siedzibą przy

ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz reprezentowanym przez p. Marka Zimakowskiego,

a  firmą  VIATRAKT Łukasz  Kitowski  z  siedzibą  przy  ul.  Leśnej  1A/1,  83-300  Kartuzy

reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego,

� Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów informacyjnych w skali 1:500 obejmująca

obszar opracowania,

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie,

� Prawo o ruchu drogowym,

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

� Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  GDDP

Zarządzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia  1997r.,

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Załączniki nr 1-4,

� ZTVE-StB 97 oraz ZTVE-StB 94,

� „Szybka kontrola zagęszczenia nasypów metodą ugięciomierza dynamicznego” prof. dr

hab. inż Stanisław Pisarczyk Politechnika Warszawska.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  dla  przebudowy

drogi gminnej w miejscowości Roztoka zlokalizowanej w gminie Przywidz. Podstawowym

założeniem  projektu  jest  utrzymanie  granic  istniejącego  pasa  drogowego.  Realizacja

przebudowy będzie prowadzona w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych.

3. STAN ISTNIEJĄCY
� DANE OGÓLNE

 Istniejąca  droga  gminna  zlokalizowana  jest  w  miejscowości  Roztoka  w  gminie

Przywidz.  Początek  projektowanej  drogi  gminnej  –  ul.  Wrzosowej  zaczyna  się
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skrzyżowaniem typu zwykłego z drogą powiatową nr 1933G łączącą miejscowości Przywidz

oraz Egiertowo. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest przed skrzyżowaniem z

ulicami  Rybacką  oraz  Południową.  Droga w stanie  istniejącym ma przekrój  drogowy o

konstrukcji asfaltowej, brukowcowej oraz gruntowej (szutrowej). Na początkowym odcinku

w  miejscowości  Roztoka  droga  ma  nawierzchnię  asfaltową,  następnie  przechodzi  w

nawierzchnię brukowcową. Na ostatnim odcinku – wzdłuż pół uprawnych ul. Wrzosowa ma

konstrukcję szutrową opartą o kruszywo o uziarnieniu 0/30. Nawierzchnia brukowcowa oraz

szutrowa ma przekrój łukowy. 

 W zakresie przebudowywanego odcinka drogi występuje niekolidująca zieleń wysoka

w postaci pojedynczych drzew.

 W zakresie  projektowanej  drogi  występuje  niekolidujące uzbrojenie  podziemne i

naziemne linie w postaci:

� sieć teletechniczna,

� sieć wodociągowa,

� sieć elektroenergetyczna,

� linie kablowe.

W zakresie zjazdów posadowione są przepusty drogowe betonowe oraz PVC o różnej

średnicy. Przepusty wykonano w ciągu rowu drogowego na działce nr 113, który połączony

jest z rowem drogowym drogi powiatowej nr 1933G na działce nr 114. Wszystkie istniejące

przepusty przeznaczone są do demontażu z wyjątkiem przepustu ϕ300 w km 0+317 str. L

oraz ϕ300 w km 0+035 str. P , których stan techniczny nie wymaga wymiany.

Pod względem urbanistycznym tereny przylegające do projektowanej drogi można

podzielić  na  dwie  grupy.  Początkowy  odcinek  przebiega  przez  wieś  Roztoka,  gdzie

występuje  zabudowa  domów  jednorodzinnych  oraz  budynków  gospodarczych.  Na  tym

odcinku  koniecznym  jest  zaprojektowanie  zjazdów  indywidualnych.  Pozostały  odcinek

stanowią przylegające do drogi gminnej pola uprawne.

          1. Droga gminna w miejscowości Roztoka (odcinek we wsi)
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2. Droga gminna w miejscowości Roztoka (odcinek wzdłuż pół uprawnych)

Obecny układ drogowy posiada wiele mankamentów:

� liczne  zniszczenia  nawierzchni  brukowcowej:  ubytki  i  wyboje,  zamulenie  kostki

brukowcowej,

� zawężenia jezdni do 3,5m, utrudniające mijanie się pojazdów,

� nawierzchnia brukowcowa pod ruchem drogowym generuje drgania oraz hałas,

� nawierzchnia  szutrowa  wymaga  regularnych  działań  utrzymaniowych  z  uwagi  na

powstawanie wybojów i ubytków,

� w okresie letnim nawierzchnia szutrowa generuje kurz osiadający na sąsiadujących

budynkach,

� zły stan rowów przydrożnych i przepustów, które są zarośnięte i zamulone.

� ANALIZA GEOLOGICZNA

W trakcie wizji  terenowej wykonano analizę  makroskopową  podłoża gruntowego.

Wykonano trzy odkrywki konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego. W miejscowości

Roztoka wykonano odkrywkę nr 1 oraz nr 2, które wykazały:

Odkrywka nr 1

 - warstwa ścieralna asfaltowa gr. 2-3cm,

 - brukowiec śr. gr. 12cm,

 - podbudowa z kruszywa/szlaki gr. 15cm,

- podłoże gruntowe (piasek gliniasty/piasek pylasty).

  Odkrywka nr 2

- warstwa ścieralna z brukowca nieregularnego gr. śr. 12cm,

 - podbudowa z kruszywa/szlaki gr. 10cm,

- warstwa odsączająca z piasku drobnego gr. 10cm,

- podłoże gruntowe (piasek gliniasty/piasek pylasty).
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Na odcinku wzdłuż pół uprawnych wykonano odkrywkę nr 3:

 Odkrywka nr 3

- warstwa ścieralna z kruszywa/szlaki gr. 10cm,

- podbudowa zasadnicza z pospółki gr. 20cm,

- podłoże gruntowe (glina piaszczysta/piasek gliniasty).

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie,  grubość  konstrukcji  drogowej  powinna  spełniać  warunek  mrozoodporności

podłoża gruntowego. Lokalizacja inwestycji znajduje się w strefie hz=1m. Dla gruntów G2 i

kategorii  KR1  grubość  konstrukcji  powinna  być  większa  niż  0,4*hz=0,4m.  Istniejąca

konstrukcja wliczana jest w wartość konstrukcji docelowej, jako materiały niewysadzinowe.

� BADANIA NOŚNOŚCI

W  celu  prawidłowego  zaprojektowania  konstrukcji  nawierzchni  przeprowadzono

badania  nośności  istniejącej  konstrukcji  oraz  podłoża  gruntowego  poza  zakresem

nawierzchni, g dzie planowane jest poszerzenie istniejącej szerokości drogi. Projekt zakłada

wykorzystanie istniejącej konstrukcji nawierzchni w charakterze podbudowy pomocniczej.

Wykorzystanie  istniejącej  konstrukcji  uzasadnione  jest  ze  względów  ekonomicznych

realizacji inwestycji oraz technicznych. Badania nośności wykonano płytą dynamiczną typu

lekkiego. Wynikiem badania jest moduł dynamiczny Evd. W celu odniesienia badania do

obowiązujących  metod  kontroli  nośności  oraz  zagęszczenia  wykorzystano  wzory

korelacyjne,  które  pozwalają  przeliczyć  Evd  na  wskaźnik  zagęszczenia  Is  oraz  moduł

wtórnego odkształcenia E2.

Wzory korelacyjne:

Is = 0,0037*Evd+0,8703

E2 ≈ 600*ln(300/(300-Evd))

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  podłoże  dla  posadowienia  bezpośredniego

konstrukcji  kategorii  KR1-2  wymaga  modułu  wtórnego  E2  na  poziomie  100MPa.  Dla

podbudowy zasadniczej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poziomie pod

warstwami bitumicznymi przyjęto wymaganie E2≥140MPa. Zamieszczone poniżej badania

nośności  wykazują  nośność  istniejącej  konstrukcji  E2  oscylującą  o  wartość  100MPa.

Badania  nr  1-7  wykonano 1m od krawędzi  drogi.  Badania  8-9  wykonano w osi  drogi.

Pomiary wykonano po opadach deszczu, stąd wartości w porze suchej powinny być o ok.

10%  wyższe  niż  pomierzone.  Wyjątkiem  jest  zakres  samych  skrzyżowań  ulic

Wrzosowej/Rybackiej oraz ulic Wrzosowej/Wąskiej,  gdzie nośność  istniejącej  konstrukcji

jest dużo niższa niż w trasie zasadniczej ul. Wrzosowej. W związku z powyższym grubość
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projektowanej  podbudowy zasadniczej  z kłsm przyjęto na poziomie min.  10cm. Wartość

10cm zostanie osiągnięta w osi drogi, gdzie wartości Evd były największe. W pozostałym

przekroju  grubość  warstwy  kruszywa  będzie  przekraczała  wartość  10cm,  co  wynika  z

przechyłki łukowej istniejącej drogi oraz kolein w istniejącej nawierzchni drogi. 

 

1. Tabela badań terenowych

� KATEGORIA RUCHU

W dniu 12.02.2016r. przeprowadzono badanie natężenia ruchu drogowego. W celu 

określenia kategorii ruchu drogowego przyjęto następujące założenia:

- współczynnik natężenia ruchu w godzinie szczytu wynosi 8-12%, przyjęto 

Wb=8%,

- kategoria ruchu KR zostanie określona w połowie okresu eksploatacji tj. na rok 

2026,

- ujednolicony współczynnik wzrostu ruchu przyjęto jak dla dróg wojewódzkich 

na poziomie 1,029,

- godzinę szczytu wyznaczono na 15:00 – 16:00,

-  charakterystyka ruchu na drodze gminnej  ulega dużym zmianom w zakresie pojazdów

ciężarowych  oraz  ciężarowych  z  przyczepami,  które  są  analizowane  przy  doborze

konstrukcji drogowej.  W okresie letnim występuje wzmożony ruch ciągników rolniczych,

ciężarówek  (żniwa)  oraz  pojazdów  osobowych  (droga  stanowi  dojazd do  domków

letniskowych).

Rodzaj
pojazdów

Pojazdy
ciężarowe bez

przyczepy

Pojazdy
ciężarowe z
przyczepami

Autobusy Pojazdy
osobowe

Ilość 1 0 0 10
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Nr Lokalizacja

1 0+150 jezdnia 44,0 95 1,03

2 0+300 jezdnia 42,4 91 1,03

3 ul. Wąska 27,4 58 0,97

4 0+400 jezdnia 43,1 93 1,03

5 0+500 jezdnia 48,6 106 ≥1,03

6 0+500 pobocze 35,7 76 1,00

7 31,8 67 0,99

8 50,6 111 ≥1,03

9 65,8 149 ≥1,03

Moduł 
dynamiczny 
Evd [MPa]

Moduł 
w tórny 

E2 [MPa]

Wskaźnik 
zagęszczenia Is

klin skrzyżow anie  ulic 
Rybackiej i Wrzosow ej

ul. Wrzosow a skrzyżow anie 
z ul. Rybacką

ul. Rybacka skrzyżow anie z 
ul. Wrzosow ą



SDRPC = 1/0,08=12,5

SDRPCP = 0

SDRA = 0

Średniodobowy ruch w połowie okresu eksploatacji:

SDRPC2026 = 12,5*1,02910=16,6

Dla współczynnika r1=0,109 przyporządkowanego dla samochodów ciężarowych bez

przyczepy  obciążenie  osi  obliczeniowych  100kN  na  dobę  wynosi  poniżej  12,  stąd  dla

projektowanej drogi należy przyjąć kategorię ruchu KR1.

4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

4.1. Założenia techniczne.

Dla  rozwiązania  projektowego  ul.  Wrzosowej  przyjęto  następujące  parametry

techniczne:

1) od km 0+000.00 do 0+040.00:

- Klasa techniczna L 1/2,

- Prędkość projektowa Vp=40km/h,

- Szerokość jezdni 4,5m,

- Szerokość pobocza 0,75m,

- Odwodnienie drogi do rowów drogowych.

2) od km 0+040.00 do 0+569,31:

- Klasa techniczna L 1/2,

- Prędkość projektowa Vp=40km/h,

- Szerokość jezdni 5,0m,

- Szerokość pobocza 0,75m,

- Odwodnienie drogi do rowów drogowych oraz na tereny zielone.

Parametry  techniczne  zostały  dobrane  w  oparciu  o  istniejący  stan  zabudowy  w

miejscowości  Roztoka.  Na  początkowym  odcinku  drogi  długości  40mb  występuje

dopasowanie do skrzyżowania z drogą powiatową przy gęstej zabudowie, więc koniecznym

było lokalne zawężenie jezdni do 4,5m. Aby utrzymać drogę w istniejącym pasie drogowym

na łukach nie wykonano poszerzeń.

4.2. Projektowany układ sytuacyjny.

W projektowanym przebiegu drogi gminnej nastąpiły niewielkie zmiany sytuacyjne

względem stanu istniejącego. Przyjęto, że projektowana droga zostanie dowiązana do stanu

istniejącego  z  utrzymaniem  granic  pasa  drogowego.  Z  uwagi  na  fakt,  że  istniejąca
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konstrukcja posiada szerokość  3,5m zaprojektowano poszerzenia jezdni do wartości 4,5m

oraz 5m. 

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości

0,75m z punktowymi zawężeniami do 0,5m na pierwszych 40m. 

Na skrzyżowaniu z drogą  powiatową  przyjęto geometrię  skrzyżowania zwykłego z

promieniami wyokrąglającymi o wartości R=6m oraz R=9m.

Na początkowym odcinku ul. Wrzosowa skręca w kierunku południowym, łukiem o

wartości  R=80m. W miejscu, gdzie łuk się  kończy,  na długości  ok.  10m jezdnia zostaje

poszerzona do wartości  5m, co jest  utrzymywane do końca projektowanego odcinka. W

kilometrażu 0+100 po prawej stronie zgodnie z km zaprojektowano skrzyżowanie z ulicą

Nową. Zastosowano promienie wyokrąglające R=6m. 

W  kilometrażu  0+110,84  występuje  pierwszy  punkt  załamania  W  I.   Następnie

zaprojektowano  dwa  przeciwne  łuki  koszowe  o  wartościach  promienia  R=60m  oraz

R=190m. Na tym odcinku koniecznym było podcięcie skarpy wykopu w celu poszerzenia

jezdni.  W celu utrzymania stateczności  skarpy zaprojektowano umocnienie płytami  typu

MEBA (2 rzędy płyt). 

W kilometrażu 0+170 po lewej stronie zgodnie z km zaprojektowano skrzyżowanie z

ulicą Wąską. Zastosowano promienie wyokrąglające R=6m.

Następnie  w  kilometrażu  0+270  po  prawej  stronie  zgodnie  z  km zaprojektowano

skrzyżowanie z ulicą Jeziorną. Zastosowano promienie wyokrąglające R=6m.

W  celu  maksymalnego  wykorzystania  istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  w  km

0+401,09, 0+445,30 oraz 0+554,19 wykonano trzy punkty załamania odpowiednio W II, W

III oraz W IV.

Projektowana droga kończy się w km 0+569,31. Na odległości ok. 10mb wykonano

dopasowanie  sytuacyjno-wysokościowe  układu  projektowanego  ze  stanem istniejącym  z

gruzu betonowego zaklinowanego kruszywem łamanym.

W zakresie przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o

szerokości 3m. Zastosowano wyłukowania R=3m oraz pobocza z kruszywa łamanego.

W miejscowości Roztoka zaprojektowano próg zwalniający. Lokalizację progu oraz

jego rodzaj opisano w opisie docelowej organizacji ruchu. 

Szczegółowe rozwiązanie zostało pokazane na rysunku nr 2 - „Plan sytuacyjny”.

4.3. Rozwiązanie wysokościowe.

W  celu  precyzyjnego  zaprojektowania  rozwiązania  wysokościowego  przebudowy

drogi  gminnej  –  ul.  Wrzosowej,  dogęszczono  rzędne  mapy  do  celów  informacyjnych.

Wykonano pomiar sytuacyjno – wysokościowy w przekrojach co 10mb wraz z otoczeniem

drogi. Rzędne z pomiaru wysokościowego wykazano na Rys. nr 7 Plan tyczenia. 

Niweleta drogi gminnej jest ściśle dopasowana do stanu istniejącego z niewielkimi

korektami  w  geometrii  łuków  wklęsłych  oraz  wypukłych.  Newralgicznym  odcinkiem
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niwelety jest km 0+180 – 0+220. W tym rejonie w stanie istniejącym występuje łuk wypukły

o niewielkim promieniu. W celu wykonania łuku pionowego o promieniu R=300m na tym

odcinku  należy  wykorytować  istniejącą  konstrukcję.  Rozwiązanie  podyktowane  jest

bezpośrednim sąsiedztwem ogrodzenia oraz skarpy wykopu. 

Na długości drogi gminnej zastosowano pochylenia podłużne z zakresu od 0,2% do

9%. Niweleta została tak zaprojektowana, żeby utrzymać minimalną grubość podbudowy z

kruszywa łamanego równą 10cm. Wyjątkiem jest odcinek pierwszych 7m przy skrzyżowaniu

z drogą powiatową, gdzie zostaną wykonane tylko warstwy bitumiczne.

Na odcinku od km 0+002,94 do km 0+106,73 zaprojektowano pochylenie poprzeczne

jednostronne równe 1,5% w kierunku istniejącego rowu drogowego. Podyktowane jest to

brakiem możliwości odwodnienia drogi w kierunku działek nr 139/14 i 140 obręb Nowa

Wieś  Przywidzka.  Na  ww.  odcinku  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na  dowiązaniu

projektowanej  drogi  do  istniejących  zjazdów  po  stronie  lewej.  Na  pozostałym  odcinku

zaprojektowano dwustronne pochylenie poprzeczne równe 2%.

Załamanie niwelety wyłukowano promieniami o wartości od R=300m do R=1200m.

Załamania  niwelety  o  wartości  sumarycznej  mniejszej  niż  1% nie  wyłukowano.  Dobór

promieni  łuków  wynikał  bezpośrednio  z  konieczności  utrzymania  istniejącego  pasa

drogowego oraz przylegających do pasa drogowego ogrodzeń i zabudowań.

W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  rzędnych  istniejących  w  terenie  należy

dopasować  rozwiązanie  projektowe  z  zachowaniem  zasady  o  minimalnej  grubości

podbudowy z kruszywa łamanego 10cm. Na odcinku od km 0+300 do km 0+569, gdzie nie

występuje  nawierzchnia  brukowcowa,  a  konstrukcja  drogi  jest  szutrowa,  założono

przeprofilowanie podłoża pod ułożenie warstwy podbudowy kłsm grubości 10cm.

Szczegółowe rozwiązanie pokazano na rysunku nr 3 „Profil podłużny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwiązania projektowego nie zakłada się zmiany sposobu gospodarowania

wodami  opadowymi.  Woda  opadowa  zostanie  spadkami  poprzecznymi  i  podłużnymi

odprowadzona na tereny zielone lub do istniejących rowów drogowych. W ramach zadania

inwestycyjnego  należy  odmulić  i  przeprofilować  istniejące  rowy  drogowe.  Na  odcinku

wzdłuż pól uprawnych woda opadowa za pomocą rowów drogowych dostaje się do istniejącej

studni drenażowej. 

Projekt  zakłada  wymianę  istniejących  –  uszkodzonych  przepustów drogowych  na

zjazdach  indywidualnych  oraz  na  skrzyżowaniu  ul.  Wrzosowej  z  ul.  Nowej.  Poniżej

zestawienie nowych przepustów drogowych:
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Lp. Lokalizacja
[km]

Średnica
[mm]

Długość
[m]

1 0+008 str. P 400 5

2 0+080 str. P 600 13

3 0+100 str. P 600 11

4 0+270 str. L 400 6

5 0+348 str. L 400 6

Przepusty w km 0+035 str. P oraz 0+317 str. L są w dobrym stanie technicznym, więc

ich wymiana nie będzie konieczna.

W  trakcie  rozbiórki  istniejących  przepustów  oraz  instalacji  nowych  przepustów

szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  uzbrojenie  podziemne.  Należy  wykonać  przekopy

próbne i odsłonić ujęte na mapie instalacje podziemne. Nie wyklucza się występowania sieci

uzbrojenia  podziemnego  niezinwentaryzowanego  na  podkładzie  mapowym.  Wszystkie

wyloty  przepustów,  zarówno  istniejące  jak  i  projektowane  należy  umocnić  płytami  typu

MEBA.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  realizowane  w  zakresie  zadania  inwestycyjnego  należy  wykonać

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Założono, że wszystkie projektowane nasypy zostaną zbudowane z piasku średniego,

którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, spójność c=0 kPa oraz

gęstość objętościowa 18 kN/m3.

Stopień zagęszczenia gruntu w miejscach wykopów oraz miejscach zerowych robót

ziemnych do głębokości 0,2m nie powinien być mniejszy niż Is=1,00, zaś na głębokości od

0,2m do 0,5m nie mniejszy niż Is=0,97.

Roboty  ziemne  należy  realizować  w  suchej  porze  roku.  Należy  zadbać  o
prawidłowe  odwodnienie  wykopu  oraz  w  żadnym  wypadku  nie  dopuścić  do
nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jeżeli  dojdzie  do  takiej  sytuacji,  należy  niezwłocznie  osuszyć  podłoże  przed
rozpoczęciem  dalszych  robót.  W  miejscach,  gdzie  występują  sieci  uzbrojenie
podziemnego należy wykonać  ręczne przekopy próbne, aby zweryfikować  faktyczną
lokalizację kabli.

Roboty ziemne w zakresie inwestycji dotyczą przede wszystkim miejsc poszerzenia

nasypu drogowego na odcinku wzdłuż pól oraz wcięcia się w skarpę w miejscu umocnienia

płytami typu MEBA. 

Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Roztoka
PROJEKT  WYKONAWCZY.



4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla  projektowanej  drogi,  konstrukcję  nawierzchni  jezdni  przyjęto  w  oparciu  o

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1. KONSTRUKCJA JEZDNI TYP 1 (W ŚLADZIE ISTNIEJ ĄCEJ DROGI) 

1. Beton asfaltowy AC8S KR1-2 4cm Warstwa ścieralna

2. Beton asfaltowy AC16W KR1-2 5cm Warstwa wiążąca

3.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

pozyskane ze skały litej 0/31,5
min. 10cm Podbudowa zasadnicza

4. Istniejąca konstrukcja - Podbudowa pomocnicza

2. KONSTRUKCJA JEZDNI TYP 2 (POZA ŚLADEM ISTNIEJ ĄCEJ DROGI) 

1. Beton asfaltowy AC8S KR1-2 4cm Warstwa ścieralna

2. Beton asfaltowy AC16W KR1-2 5cm Warstwa wiążąca

3.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

pozyskane ze skały litej 0/31,5
20cm Podbudowa zasadnicza

4.
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 

Rm=2,5MPa
15cm Podbudowa pomocnicza

3. KONSTRUKCJA ZJAZDU TYP 1 

1. Beton asfaltowy AC8S KR1-2 4cm Warstwa ścieralna

2.
Gruz betonowy frakcjonowany 0/100 

zaklinowany kruszywem łamanym
15cm Podbudowa zasadnicza

4. KONSTRUKCJA ZJAZDU TYP 2 

1.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

pozyskane ze skały litej 0/31,5
15cm Warstwa ścieralna

5. KONSTRUKCJA POBOCZY

1.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

pozyskane ze skały litej 0/31,5
10cm Warstwa ścieralna
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6. UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI TYPU MEBA

1. Płyty typu MEBA 40cmx60cm 8cm Umocnienie

2 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5cm Podsypka

UWAGI:
-  Nie  dopuszcza  się  stosowania  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie

pozyskanego z przekruszenia otoczaków i głazów narzutowych. Należy stosować wyłącznie

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie pozyskane z przekruszenia skał litych,

-   Wymagany moduł  wtórny z badania  VSS na podbudowie  z kruszywa łamanego musi

wynosić co najmniej 140MPa przy stosunku modułów E2/E1≤2,2. Na całości zadania należy

wykonać minimum 2 badania VSS. Jako alternatywną metodę badania można przyjąć badanie

nośności lekką płytą dynamiczną, gdzie Evd≥60MPa co 100mb naprzemiennie,

-  W razie konieczności zabezpieczyć niekolidujące drzewa poprzez obicie deskami,

-  W zakresie robót bitumicznych połączenia styków roboczych oraz połączenie z istniejącą

jezdnią drogi powiatowej należy przesmarować asfaltem lub zastosować taśmy laterbitowe,

Zabrania się smarowania styków roboczych emulsją asfaltową,

-  Nie dopuszcza się stosowania gruzu ceglanego jako materiału budowlanego,

-  Podbudowa kruszywowa pełni dodatkową funkcję warstwy transmisyjnej na nawierzchni

brukowcowej (przeciwdziała odbiciu brukowca na warstwach bitumicznych).

4.7. Organizacja ruchu.

Docelowa organizacja ruchu zakłada wprowadzenie ograniczenia prędkości znakiem

B-43 do 30km/h w miejscowości Roztoka. Ograniczenie prędkości konieczne jest z uwagi

na:

 - gęstą zabudowę mieszkaniową bezpośrednio przylegającą do pasa drogowego,

 - lokalne zawężenia pasa drogowego,

-  występowanie  dwóch  łuków  koszowych  o  promieniach  R=190m  oraz  60m  w  planie

pokrywających się z promieniem wypukłym (słaba widoczność),

- wprowadzenie urządzeń uspokajania ruchu drogowego,

- występowanie drzew w skrajni drogi.

W  kilometrażu  0+110  zastosowano  próg  zwalniający  typu  U6-d.   Próg  został

oznakowany znakami ostrzegawczymi A11-a wraz z tabliczką  T-1 w  odległości 20m od

lokalizacji  progu.  Na  wniosek  Inwestora  dopuszcza  się  zmianę  lokalizacji  progu

zwalniającego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  o  Ruchu  Drogowym  jako  zmianę

nieistotną z rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.

W kilometrażu 0+181 po stronie prawej zgodnie z km występuje drzewo w skrajni

drogi,  które  zostało  oznakowane  znakami  U9-b  oraz  poprzedzającym  znakiem  A-30.
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Podobna sytuacja ma miejsce w kilometrażu 0+301 po stronie prawej, gdzie zastosowano

również znak U9-b.

Projektowana droga połączona jest z drogą szutrową, która prowadzi do miejscowości

Częstocin. Z uwagi na zły stan techniczny drogi szutrowej na końcu przebudowywanego

odcinka zastosowano znak A-30 oraz tabliczkę „Zmiana nawierzchni”.

Przyjęto tablice znaków drogowych pionowych wielkości małe, stalowe, ocynkowane

z ramką, pokryte folią odblaskową I generacji. 

Ustawienie tarcz znaków winno być takie, aby zachować odległość krawędzi tarczy od

krawędzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się na skarpie rowów należy

umieścić dolną krawędź jego tarczy na wysokości 2m. Ponadto ustawienie znaków powinno

zostać  wykonane  zgodnie  z  aktualnym  rozporządzeniem  o  znakach  i  sygnałach.  Dla

oznakowania pionowego przyjęto tarcze wielkości małej. 
Szczegółową  lokalizację  znaków  drogowym  pokazano  na  rysunku  nr  2  „Plan

sytuacyjny”.
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5. ZALECENIA DOTYCZ ĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami korzystania z

jego zasobów określonymi w:

• Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca

2001r. poz. 627;

• Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. – o opadach;

• Ustawie  z  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy „Prawo  ochrony  środowiska,

ustawy o opadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.

Dz.U nr 74 poz. 686.

W  trakcie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych,  wykonawca  robót  jest

zobowiązany  postępować zgodnie z w/w przepisami.

Jednocześnie zaleca się:

• zagospodarowanie  odpadów na placu  budowy (np.  w ramach robót  ziemnych lub

nawierzchniowych);

• składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez Inwestora;

• sprzedaż odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko  art. 71.1 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24

września  2002  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco

oddziaływać  na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem

przedsięwzięć  do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko § 3.1.  11g

projektowana droga gminna jako droga publiczna o nawierzchni  utwardzonej  o długości

mniejszej niż 1km nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski.
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6. INFORMACJA O ZAGRO ŻENIACH – BIOZ.

6.1  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów.

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Roztoka.

6.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

6.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji  znajduje się  na obszarze zurbanizowanym (we wsi  Roztoka) oraz

niezurbanizowanym (wzdłuż pól uprawnych).

6.2.2. Zieleń.

W istniejącym obrębie inwestycji nie występuje kolidująca zieleń wysoka.

6.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu:

� sieć teletechniczna,

� sieć wodociągowa,

� sieć elektroenergetyczna,

� linie kablowe.

Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego

uzbrojenia.  Napotkane  uzbrojenie  należy  traktować  jako  czynne  i  zabezpieczyć  je  przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Projekt nie zakłada

kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

6.3  Wskazanie  elementów zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Za  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać:

- uzbrojenie podziemne oraz linie kablowe.

6.4  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji
robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich
wystąpienia.

6.4.1.  Roboty  budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce prowadzenia  stwarza

szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

1) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości

większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż

3,0 m,

- nie występuje
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2) roboty,  przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości

ponad 5m,

- nie występuje

3) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m,

- nie występuje

4) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

- nie występuje

5) montaż,  demontaż  i  konserwacja  rusztowań  przy  budynkach  wysokich  i

wysokościowych,

- nie występuje

6) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

- nie występuje

7) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na

podpory,

- nie występuje

8) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie występuje

9) betonowanie  wysokich  elementów  konstrukcyjnych  mostów,  takich  jak

przyczółki, filary i pylony,

- nie występuje

10) fundamentowanie  podpór  mostowych  i  innych  obiektów budowlanych  na

palach,

- nie występuje

11) roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV,

- występuje w miejscowości Roztoka.

12) roboty  budowlane  prowadzone  w  portach  i  przystaniach  podczas  ruchu

statków,
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- nie występuje

13) roboty  prowadzone  przy  budowlach  piętrzących  wodę,  przy  wysokości

piętrzenia powyżej 1 m,

- nie występuje

14) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

- nie występuje

6.4.2.  Roboty  budowlane,  przy  prowadzeniu,  których  występują  działania  substancji

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

- nie występuje

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest,

- nie występuje

6.4.3. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii

komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż

15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

- nie występuje

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż

30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

- nie występuje

c) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie występuje

d)  budowa  i  remont  sieci  trakcyjnej  i  linii  zasilającej  sieć  trakcyjną  i  urządzenia

elektroenergetyczne,

- nie występuje

e) budowa i remont linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

- nie występuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,

związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie występuje

g)  wszystkie  roboty  budowlane,  wykonywane  na  obszarze  kolejowym  w  warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie występuje
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6.4.4. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,

- nie występuje

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie występuje

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

- nie występuje

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1

m,

- nie występuje

6.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

- nie występuje

b)  roboty  związane  z  wykonywaniem  przejść  rurociągów  pod  przeszkodami  metodami:

tunelową, przecisku lub podobnymi,

- nie występuje

6.4.6.  Roboty  budowlane  wykonywane  przez  kierujących  pojazdami  zasilanymi  z  linii

napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk:

- nie występuje

6.4.7. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

- nie występuje

b)  roboty  rozbiórkowe,  w  tym  wykonywanie  otworów  w  istniejących  elementach

konstrukcyjnych obiektów;

- nie występuje

6.4.8.  Roboty  budowlane  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich  elementów

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

- nie występuje

6.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i   urządzeń

wykorzystywanych do robót budowlanych.
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6.6  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną  komunikację,  umożliwiaj ącą  szybką  ewakuację  na wypadek pożaru,  awarii  i
innych zagrożeń.

Stosowanie odzieży ochronnej jest obowiązkowe. 

Zawsze dostępna podręczna apteczka. 

UWAGI:

- szczególną uwagę należy zwrócić przy pracy pod liniami kablowymi w trakcie pracy koparek

oraz podnoszenia naczep ciągników siodłowych podczas robót bitumicznych,

- noszenie kasków ochronnych podczas pracy przy koparce w zasięgu ramienia koparki jest

obowiązkowe,

- pracownicy obsługujący sprzęty powinni mieć do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi być dostępny na budowie.

Opracował:     
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Wypis z rejestru gruntów

Jednostka rejestrowa: 220405_2.0010.G3

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY:

AM Nr działki Klasoużytki Pow.ew. [ha]Pow. ew. [ha]KWIdentyfikator

Własność: udział 1/1 GMINA PRZYWIDZ; Gdańska 7, 83-047 Przywidz

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Obręb ewidencyjny:

220405_2

220405_2.0010(Nowa Wieś Przywidzka)

220405_2.0010.AR_2.141 dr 0,25000,2500141 GD1G/00046200/9AR_2 Adres: Wąska 8

220405_2.0010.AR_2.159 dr 0,66000,6600159 GD1G/00046200/9AR_2

220405_2.0010.AR_2.103 dr 0,45000,4500103 GD1G/00046200/9AR_2 Działka zabudowana budynkami:
220405_2.0010.35_BUD

220405_2.0010.AR_2.287 dr 0,09000,0900287 GD1G/00046200/9AR_2

220405_2.0010.AR_2.113 dr 2,05002,0500113 GD1G/00046200/9AR_2

3,5000Razem: ha
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Wypis z rejestru gruntów

Jednostka rejestrowa: 220405_2.0010.G179

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY:

AM Nr działki Klasoużytki Pow.ew. [ha]Pow. ew. [ha]KWIdentyfikator

Własność: udział 1/1 POWIAT GDAŃSKI; Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Obręb ewidencyjny:

220405_2

220405_2.0010(Nowa Wieś Przywidzka)

220405_2.0010.AR_2.114 dr 2,60892,6089114 GD1G/00218959/1AR_2

2,6089Razem: ha







ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH

Hm

Pow. przekroju �r. pow. Przekroju Obj�to��

W1 N1 KŁSM W1 N1 KŁSM W1 N1 KŁSM

0+09,77 0,83 0,17 0,47 - - - - - -

0+30,00 20,23 0,00 0,10 0,93 0,42 0,14 0,70 8,40 2,73 14,16

0+50,00 20,00 0,00 0,40 0,96 0,00 0,25 0,95 0,00 5,00 18,90

0+70,00 20,00 0,15 0,27 0,44 0,08 0,34 0,70 1,50 6,70 14,00

0+90,00 20,00 0,48 0,28 0,37 0,32 0,28 0,41 6,30 5,50 8,10

1+10,00 20,00 0,86 0,20 0,50 0,67 0,24 0,44 13,40 4,80 8,70

1+26,83 16,83 0,60 0,15 0,56 0,73 0,18 0,53 12,29 2,95 8,92

1+40,00 13,17 0,43 0,14 0,64 0,52 0,15 0,60 6,78 1,91 7,90

1+60,00 20,00 0,50 0,07 0,48 0,47 0,11 0,56 9,30 2,10 11,20

1+80,00 20,00 0,30 0,08 0,82 0,40 0,08 0,65 8,00 1,50 13,00

2+00,00 20,00 2,45 0,08 0,31 1,38 0,08 0,57 27,50 1,60 11,30

2+20,00 20,00 1,51 0,18 0,70 1,98 0,13 0,51 39,60 2,60 10,10

2+40,00 20,00 0,85 0,08 0,29 1,18 0,13 0,50 23,60 2,60 9,90

2+60,00 20,00 0,87 0,14 0,43 0,86 0,11 0,36 17,20 2,20 7,20

2+80,00 20,00 0,41 0,30 0,34 0,64 0,22 0,39 12,80 4,40 7,70

3+00,00 20,00 0,28 0,27 0,75 0,35 0,29 0,55 6,90 5,70 10,90

3+20,00 20,00 0,31 0,09 0,47 0,30 0,18 0,61 5,90 3,60 12,20

3+40,00 20,00 0,22 0,16 0,70 0,27 0,13 0,59 5,30 2,50 11,70

3+60,00 20,00 0,26 0,10 0,49 0,24 0,13 0,60 4,80 2,60 11,90

3+80,00 20,00 0,19 0,20 0,72 0,23 0,15 0,61 4,50 3,00 12,10

4+00,00 20,00 0,33 0,13 0,40 0,26 0,17 0,56 5,20 3,30 11,20

4+20,00 20,00 0,50 0,18 0,35 0,42 0,16 0,38 8,30 3,10 7,50

4+40,00 20,00 0,00 0,17 0,55 0,25 0,18 0,45 5,00 3,50 9,00

4+60,00 20,00 0,00 0,26 0,68 0,00 0,22 0,62 0,00 4,30 12,30

4+80,00 20,00 0,12 0,19 0,57 0,06 0,23 0,63 1,20 4,50 12,50

5+00,00 20,00 0,34 0,15 0,49 0,23 0,17 0,53 4,60 3,40 10,60

5+20,00 20,00 0,33 0,45 0,45 0,34 0,30 0,47 6,70 6,00 9,40

5+40,00 20,00 0,45 0,81 0,26 0,39 0,63 0,36 7,80 12,60 7,10

5+54,19 14,19 1,03 0,86 0,09 0,74 0,84 0,18 10,50 11,85 2,48

5+69,31 15,12 1,54 0,89 0,19 1,29 0,88 0,14 19,43 13,23 2,12

SUMA 283 130 294

Ul. Wrzosowa 283 130 294

Pozostałe i zjazdy 31 18 -

Odl.
m2 m2 m3

[m3]

[m3]

[m3]

Uwagi: Warto�� kruszywa łamanego policzona została w zakresie warstwy profiluj�cej gr. min. 10cm. Dla skrzy�owa� obliczono 
powierzchni� w przedmiarze przy �redniej grubo�ci warstwy profiluj�cej przez analogi� z ulic� Wrzosow�.










