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            Z A W A R  T O Ś  Ć       O P R A C O W A N I A 
 

1.  Opis   Techniczny 

 

2. RYSUNKI 

Plan  Sytuacyjny Zagospodarowania Terenu 

Przekrój konstrukcyjny i przekroje normalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O P I S      T E C H N I C Z N Y 

 
1. Podstawa  opracowania 

 
1/ Mapa sytuacyjno-wysokościowa d/c projektowych  
 
2/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.(Dz. 
U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.) 
 
3/ Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie  
 
4/ Uzgodnienia branżowe z Inwestorem 
 
5.Umowa zawarta z Inwestorem  
 
 
2. Stan istniejący 

 
Teren drogi posiada wydzielony w części  liniami własności pas drogowy przeznaczony pod 
obsługę komunikacyjną . Droga jest zlokalizowana w obszarze zabudowanym. 
Omawiana droga jest drogą gminną ogólnodostępną. Droga posiada obecnie nawierzchnię 
tłuczniową o grubości 30-60cm. Jezdnia posiada szerokość ok. 4,0m. Jezdnia posiada 
obustronnie pobocza o szerokości 50cm. 
Droga jest w złym stanie technicznym, posiada znaczne nierówności.  
W pasie drogowym występuje uzbrojenie podziemne- lokalnie wodociąg 110 i sieć 
telekomunikacyjna. 
 
3.Stan projektowany 

 
a. Projekt zagospodarowania terenu 
Celem obecnego opracowania jest wykonanie projektu remontu odcinka drogi gminnej (działki 
nr ew. 286).  
Celem remontu odcinka drogi gminnej jest profilowanie istniejącej nawierzchni  
Zakres projektowanej przebudowy drogi jest uzgodniony z inwestorem.  
b. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o  Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku.  
Dane projektowe : 
- droga gminna klasy D 
- kategoria ruchu KR1 
- teren zabudowany 
- podłoże, istniejąca nawierzchnia tłuczniowa  
- odwodnienie powierzchniowe do istniejącego rowu przydrożnego 
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni : 
Dla kilometrażu 0+000,00-0+265,45 konstrukcja jezdni jest następująca: 
4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR1 
4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 
10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  



 

 

30-60cm- istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego 
 
Dla kilometrażu 0+265,45 do km 0+ 376,75 konstrukcja jezdni jest następująca: 
 
4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm  
4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm 
23cm podbudowa   dwuwarstwowo z kruszywa łamanego (0-63) 
10cm warstwa odsączająca z piasku.  
 
Jezdnia posiada spadek daszkowy 2%   
Przekroje normalne i konstrukcyjne jezdni pokazane w części graficznej 
 
Pobocza drogi, obustronne o szerokości 0,5 m  projektuje się urządzić poprzez plantowanie, 
wyrównanie warstwą tłucznia gr. 10 cm.  
Szczegóły konstrukcji nawierzchni pokazane są na przekrojach konstrukcyjnych - 
charakterystycznych w skali 1:20. 
g. Roboty ziemne 
Roboty ziemne sprowadzają się na miejscu do formowania poboczy, plantowania poboczy z 
obrobieniem na czysto i obsiania trawą. 
h. Odwodnienie 
Odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe do istniejących rowów.  
 

i. Przepust 
Pod zjazdami na drogi lokalne projektuje się z rur betonowych, średnicy 400 mm, ze ścianami 
czołowymi na wlocie i wylocie. Przepust pod drogą  średnicy 600 mm, ze ścianami czołowymi 
na wlocie i wylocie. Przed wlotem i wylotem należy wykonać renowację rowu poprzez 
oczyszczenie i pogłębienie. 
 
 


