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OPIS TECHNICZNY 

 

1. ZAKRES DOKUMENTACJI 
 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi remont nawierzchni drogi transportu 

rolnego Piekło Dolne – Gromadzin (gmina Przywidz) – branża drogowa (dostosowanie 

do stanu istniejącego sytuacyjnie i wysokościowo) wraz z poszerzeniem istniejącej na-

wierzchni. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę wykonania projektu stanowią: 

− aktualna mapa do celów informacyjnych w skali 1:1000, 

− normatywy techniczne projektowania dróg i ulic, 

− pomiary uzupełniające wykonane w terenie przez zespół opracowujący projekt. 

 

3. STAN  ISTNIEJĄCY 
 

Istniejąca droga z bruku ma szerokość 3,5 mb. W rejonie projektowanego te-

renu występuje głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

W pasie ulicy występuje uzbrojenie: 

• kable energetyczne, 

• kable teletechniczne, 

• wodociąg, 

• kanalizacja sanitarna.  

 

4. ZAKRES BUDOWY 
 

Modernizacja drogi polegać będzie na: poszerzeniu istniejącej jezdni z brukowca o  
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1,5 mb do szerokości 5 mb (odc. A-C) oraz do szerokości 4 mb (odc. B-D) i 

wykonaniu na całości nawierzchni asfaltowej. Zaprojektowano wjazdy do posesji 

wg KPED 03.82. Projektowane rzędne wysokościowe nawierzchni należy 

dostosować do stanu istniejącego.  

Przekrój poprzeczny drogi przyjęto jako dwustronny o spadku  2 % (wg planu sy-

tuacyjnego – rys. 1) oraz jednostronny na łuku o spadku dostosowanym do stanu 

istniejącego (wg planu sytuacyjnego– rys. 1).  

 

5.  PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Dane techniczne projektowanej drogi gminnej: 

1. klasa techniczna ulicy - klasa L 

2. prędkość projektowa - 30 km/h 

3. szerokość jezdni - 4,0 - 5,0 mb 

4. kategoria ruchu - KR1 

 

6.  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI 
 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni na istniejącym bruku i jezdni z kruszywa: 

*  4 cm - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

*  5 cm - w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

*  średnio 10 cm - wyrównanie z w-wy kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie  
 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu: 

*  4 cm - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej, 

*  5 cm - w-wa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej, 

*  15 cm - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

*  10 cm - w-wa gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa.  
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Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni na wjazdach: 

*  5 cm - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

*  20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

7.  ODWODNIENIE  
 

 Odwodnienie jezdni należy wykonać poprzez spadki poprzeczne i podłużne.  

 

8.  ROBOTY ZIEMNE 
 

 Powierzchnia terenu, jest nieznacznie zróżnicowana wysokościowo, przed 

wykonaniem poszerzenia należy wykonać wykopy oraz korekty skarp oraz rowów. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-72/8932-01. Podłoże pod 

konstrukcję nawierzchni należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

Wz=1,0. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do 

optymalnej.  

 

9.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

 Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować i wyplantować. 

 

10. URZĄDZENIA OBCE 
 

 Niniejsze opracowanie dotyczy tylko branży drogowej, nie uwzględnia 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia.  

 

11. OZNAKOWANIE DOCELOWE 
 

 Projekt zawiera organizację ruchu docelową drogi gminnej. Projekt przewi-

duje ustawienie znaków pionowych z folii I generacji wielkości „małe”, na 
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słupkach stalowych średnicy 50 mm, których rodzaj i umiejscowienie przedstawio-

no na planie sytuacyjnym (rys. 4 – oznakowanie docelowe). 

 

UWAGI KOŃCOWE 
 

• W miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego należy zachować szczególną 

ostrożność  w trakcie wykonywania robót ziemnych.   

• W przypadku napotkania uzbrojenia nie wskazanego na mapie i w dokumentacji 

należy je zabezpieczyć i powiadomić właściwego użytkownika. 

• Prace należy wykonać pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuką bu-

dowlaną, polskimi normami oraz uwzględnić uwagi użytkownika. 

• Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty. 

• Wszelkie zmiany materiałowo-konstrukcyjne wymagają pisemnej zgody projek-

tanta. 
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