
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1. Rozporz�dzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430),
2. Ustawa z dnia 21.05.1985 - ,,o drogach publicznych” (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z

pó�n. zm.),
3. Ustawa z dnia 07.07.1984 - ,,prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1984 pó�n. zm.),
4. Umowa z inwestorem,
5. Mapy sytuacyjno - wysoko�ciowe w skali l:500,
6. Inwentaryzacja urz�dze� wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budow� drogi gminnej w m. Nowe Siołkowice gmina Popielów ul.

Polna wraz z wł�czeniem do drogi gminnej (ul. Wiejska).

3. Opis stanu istniej�cego.
Na drodze o nawierzchni nieulepszonej na całej  długo�ci  nawierzchnia jest piaszczysta z gruzu,

�u�la i kamieni. Jezdnia o zmiennej szeroko�ci 2,5 - 3,5 m posiada nieregularne spadki poprzeczne,

które nie pozwalaj� na odpowiedni spływ wód opadowych. Na projektowanym odcinku wyst�puje

sie� wodoci�gowa, energetyczna, telekomunikacyjna.

4. Opis stanu projektowanego.
Istniej�ca nawierzchnia zostanie usuni�ta z uwagi na zawarto�� elementów organicznych, gruzu i

�u�la (grunt nieno�ny). 

 Projektuje  si�  na  cało�ci  odcinka nawierzchni�  z  betonu asfaltowego gr.  5  cm.  Projektuje  si�

równie�  �cink�  pobocza w miejscach  zawy�e�.  Po wykonaniu  robót  zwi�zanych  z przebudow�

drogi nale�y wykona� pobocze z tłucznia gr. 5 cm o szeroko�ci 70 cm (nie dotyczy miejsc zaw��e�

pasa  drogowego)  od  kraw�dzi  jezdni  na  całej  długo�ci  odcinka.  Ma to  na  celu  zapobiegni�cie

obłamywania si� kraw�dzi wykonanej nawierzchni. Projektuje si� �ciek korytkowy prefabrykowany

15x50x60 ograniczony kraw��nikiem 15x30x100, na zjazdach i wej�ciach pieszych ograniczony

kraw��nikiem najazdowym 15x22x100 na długo�ci l = 54,2 m (Rys. nr 1,3,6).

Roboty ziemne polega� b�d� na wykonaniu koryta pod now� konstrukcj� jezdni. Nadmiar urobku

zostanie  wywieziony  na  wysypisko.  Roboty  ziemne  wykonywa�  mechanicznie  a  w  miejscach

wyst�powania  istniej�cego  uzbrojenia  roboty  prowadzi�  r�cznie.  Z  uwagi  na  dobr�

przepuszczalno��  wody  przez  grunt  rodzimy  jak  równie�  niski  poziom  wód  gruntowych  nie

projektuje si� warstwy ods�czaj�cej pod konstrukcj� jezdni. 
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5. Zjazd i skrzy�owania.
Zjazd  i  skrzy�owania  z  drogami  gruntowymi  zostan�  wykonane  tylko  na  szeroko�ciach  pasa

drogowego.  Zjazd  i  wł�czenia  wysoko�ciowo  dopasowa�  do  istniej�cych  rz�dnych

wysoko�ciowych posesji.

Lokalizacj� zjazdu pokazano na planie sytuacyjnym i profilu podłu�nym.

6. Konstrukcja nawierzchni drogi.
• warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 0 / 12,8 mm gr. 5 cm,

• podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

• podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm gr. 15 cm.

7. Konstrukcja nawierzchni na zje�dzie.
• warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 0 / 12,8 mm gr. 5 cm,

• podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

• podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm gr. 15 cm.

Na poboczach zastosowa� kruszywo bazaltowe lub granitowe gr. 5 cm.

8. Zestawienia.
Łuki wyokr�glaj�ce na skrzy�owaniach: r = 3,0 m, r = 4,0 m, r = 5,0 m, r = 6,0 m (Rys. nr 1).

Spadek poprzeczny jezdni 2 %, poboczy 6 %.

Szeroko�� nawierzchni 3,0 m.

Szeroko�� mijanek 4,0 m.

Długo�ci mijanek 21,5 i 29,0 m.

9. Dane informuj�ce czy działka lub teren, na którym jest projektowany
obiekt budowlany s� wpisane do rejestru zabytków oraz czy
podlegaj� ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

10.Wpływ eksploatacji górniczej na działk� lub teren zamierzenie

budowlanego.
Nie dotyczy.

11.Ziele�.
Pasy poza poboczami obsia� traw�.
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12.Badania geologiczne gruntu.
Dokumentacja  z  bada�  podło�a  gruntowego  według  odr�bnego  opracowania  (firmy  USŁUGI

GEOLOGICZNE 45-564 Opole ul. Solskiego 22).

13.Urz�dzenia i obiekty obce.
W  obr�bie  opracowania  wyst�puje  linia  energetyczna  oraz  wodoci�g.  Nie  zachodzi  potrzeba

przebudowy urz�dze� obcych

14.O�wietlenie.
Zlecenie nie obejmuje wykonania projektu o�wietlenia ulicznego.

15.Odwodnienie.
Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona b�dzie powierzchniowo na istniej�cy teren. Projektuje

si� �ciek korytkowy 15x50x60 l=52,4 m (Rys. nr 1,3,6) i studnie chłonn� ø 120 (rys. nr1, 7).

16.Informacje dodatkowe.
Do budowy nale�y  u�y�  materiały  posiadaj�ce  stosowne  aprobaty  techniczne  oraz  �wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

Projektowane rozwi�zania pokazano na rysunkach szczegółowych. Podbudow� wykona� i zag��ci�

warstwami zgodnie z PN-S-02205 (Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania.).

17.Organizacja ruchu.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót.

Projekt stałej organizacji wg odr�bnego opracowania.

18.Roboty przygotowawcze.
Przed rozpocz�ciem robót nale�y:

• zapozna� si� z warunkami uzgodnie� zał�czonych do projektu,

• zapozna� si� z plansz� zbiorcz� uzbrojenia,

• przeprowadzi� kontrol� terenu aparatem POLTRANS celem wyznaczenia ewentualnych kolizji

z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

• zleci�  jednostce  wykonawstwa  geodezyjnego  oznakowanie  punktów  osnowy  geodezyjnej

celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robót,

• wytyczy�  oraz w sposób trwały i widoczny oznakowa� w terenie lokalizacj� projektowanych

obiektów. Prace te powinny zosta� wykonane przez słu�by geodezyjne.

• teren budowy zabezpieczy� przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowa�,
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• powiadomi�  wła�cicieli  istniej�cego  uzbrojenia  terenu  i  wła�cicieli  działek  o  terminie

rozpocz�cia robót,

• oznakowa� teren prac w pasie drogowym.

Roboty nale�y wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami oraz sztuk�
budowlan�.

Projektant:

in�. Sebastian Raudzis.

Sprawdzaj�cy:

mgr in�. Sebastian Wilisowski,
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