
Opis  techniczny do projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka 

w m. Józefów na odcinku od km 2+290 do km 2+831

 
     1. PODSTAWA  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

 zlecenie  Zamawiającego
 inwentaryzacja powykonawcza robót zrealizowanych w etapie 1 w roku 2015
- Rozporządzenie  MT i GM  z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/ 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Warszawa 1979, 1982
- opinia geotechniczna
- uzupełniający  geodezyjny pomiar  sytuacyjno - wysokościowy. 

2. STAN  ISTNIEJĄCY

        W stanie istniejącym po części wykonanych w roku 2015 prac, ulica w km od 0+000 do
0+280  posiada jezdnię jednoprzestrzenną o  nawierzchni  bitumicznej ułożonej  na  kamieniu
łamanym  i  warstwie  piasku  gliniastego.  Od  km  0+280  do  końca  odcinka  jezdnia  posiada
częściowo wykonaną podbudowę kamienną, Warstwy bitumiczne zostały usunięte. Szerokość
jezdni od 4.0 do 5.5 m,  obustronne pobocza zadarnione na początku i końcu projektowanego
odcinka oraz obustronne pobocza z piasku będącego zasypką wykonanej w etapie 1 kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie jezdni zrealizowane jest poprzez istniejącą obustronną  kanalizację
deszczową średnicy  zewnętrznej  500  mm  z  wylotami  do  istniejących  rowów.  Wyloty
zrealizowane  są  jako  betonowe  ścianki  przepustowe  z  umocnieniem  dna  i  skarp  rowu  na
wylocie  płytami  ażurowymi  60/40/8  cm na odcinku 2  mb. Kanalizacja  deszczowa,  studnie  i
wpusty deszczowe (bez 2 sztuk) zostały zrealizowane w 2015 roku. Do realizacji pozostały 2
niesprawne istniejące wpusty deszczowe. Dostępny do realizacji pas drogowy, w którego skład
wchodzi pas drogowy drogi powiatowej oraz częściowo pas drogowy dróg gminnych
włączających się nie zezwala na wykonanie remontu drogi bez jego naruszenia, stąd występuje
konieczność zajęcia posesji sąsiedniej oraz użyczenia  terenu  przez  Parafię  NMP w  Białej.
Pobocza drogi  płaskie. Przebieg w profilu podłużnym kwalifikuje drogę do terenu równinnego.
Na drodze stwierdzono występowanie ruchu kategorii KR2. Na całym odcinku drogi występuje
organizacja ruchu zrealizowana jedynie poprzez oznakowanie pionowe. 

Pasy  drogowy uzbrojony jest w następujące sieci :

 kanalizacja deszczowa obustronna  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  wraz  z  wpustami
deszczowymi i studniami kontrolnymi

 linia energetyczna napowietrzna
 linia telefoniczna napowietrzna
 wodociąg 

W trakcie realizacji zadania w roku 2015 dokonano rozbiórki wszystkich chodników i zjazdów
na posesje prywatne a także zdecydowaną większość krawężników. Na odcinku od km 0+280
do  końca  projektowanego  odcinka  usunięto  również  warstwy  bitumiczne  nawierzchni.
Zrealizowano również pełną wymianę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z remontem studni i
wpustów deszczowych (bez 2 sztuk). Pobocza terenu nad wymienioną kanalizacją wyrównano i



obsypano  piaskiem.  Na  kanalizacji  zrealizowano  wloty  z  osadnikami  i  wyloty  ze  ściankami
przepustowymi.  Na czas przerwy w realizacji  zadania teren budowy zabezpieczono znakami
drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

3. STAN  PROJEKTOWANY 

     W przedmiotowym opracowaniu, w oparciu o inwentaryzację zrealizowanego już zakresu
robót budowlanych,  projektuje się:

 wymianę podbudowy (na  odcinku  niewykonanej  podbudowy) i nawierzchni istniejącej
jezdni bitumicznej z jednoczesnym jej poszerzeniem do 6.0 m

 wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników 
 wykonanie podbudowy i nawierzchni wjazdów na posesje
 montaż krawężników i obrzeży
 wykonanie umocnienia skarp rowu na osadniku wlotowym do istniejącej kanalizacji
 remont 2 sztuk kratek ściekowych wraz z przykanalikami
 uformowanie poboczy gruntowych
 odmulenie i poprawę geometrii rowów obustronnie przed wlotami do kanalizacji

i lewostronnie za wylotem kanalizacji

4. WARUNKI  GRUNTOWE I WODNE
    
     Według zaktualizowanej  dokumentacji geologiczno - inżynierskiej podłoże gruntowe

budują gliny piaszczyste oraz piaski i pospółki gliniaste. W granicach omawianego terenu do
głębokości -2.0 m poziomu wody gruntowej nie nawiercono.

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

5.1. PODSTAWOWE  PARAMETRY  TECHNICZNE
 
   ulica  klasy „Z”- dojazdowa z prędkością                                              Vp = 50 km/h
 szerokość pasa ruchu                                    3.00 m 
 szerokość jezdni                                    6.00 m  
 szerokość chodników                                                 1.0 - 1.50 m
   szerokość  pasa  drogowego  w  liniach  rozgraniczających :                     istniejąca 
     obciążenie  ruchem o nacisku na oś                    100 kN/oś
     kategoria  ruchu                                       KR2  

5.2. ROZWIĄZANIA   SYTUACYJNE

Projektowana przebudowa drogi zmienia przebieg istniejącej osi w sposób umożliwiający
umieszczenie obustronnych chodników pomiędzy ogrodzeniami przyległych posesji. Stan
projektowany zagospodarowania terenu w pełni uwzględnia obsługę istniejących zjazdów
bramowych i gospodarczych występujących wzdłuż linii rozgraniczających oraz połączeń z
drogami bocznymi na skrzyżowaniach. Szerokość wjazdów bramowych i gospodarczych została
dostosowana do szerokości istniejących bram oraz dróg wewnętrznych. Pozostałe
geometryczne parametry podano na planie sytuacyjnym. 

5.3. UKŁAD  WYSOKOŚCIOWY - NIWELETA

Profil podłużny dowiązano wysokościowo do poziomu istniejącej jezdni z uwzględnieniem
istniejących wysokości wjazdów na posesje ze zmianą  o ok. 0 do +15  cm w celu wykonania



nowej  konstrukcji  jezdni  o  spadkach  zgodnych  z  wymaganiami  technicznymi  oraz
zminimalizowania ilości robót ziemnych. Niweleta przebiega ze zmiennymi spadkami o wielkości
0.35 –  1.4 %. Wszystkie urządzenia, na istniejących sieciach uzbrojenia pasa drogowego,
należy wyregulować wysokościowo do poziomu nawierzchni projektowanej jezdni. Szczegóły
dotyczące przyjętych rozwiązań wysokościowych podane zostały na rysunku profilu podłużnego.
 
5.4. PRZEKRÓJ   POPRZECZNY

Jezdnię zaprojektowano jako przekrój daszkowy o nachyleniu od 2.0 % w kierunku
krawężników, poboczy zielonych i rowów. Na chodnikach spadek poprzeczny jednostronny o
nachyleniu 2.0%. Spadki podłużne wjazdów powstaną jako wynikowe po połączeniu krawędzi
jezdni z istniejącym terenem na posesji prywatnej. 
.
5.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano według  “Katalogu Typowych Konstrukcji Jezdni
Podatnych i Półsztywnych”. GDDP, Warszawa - 97  dla obciążenia 100 kN/oś i ruchem  KR2.
Szczegóły dotyczące konstrukcji jezdni i chodników pokazano na rysunkach.

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni 
       5 cm  -   warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
       7 cm  -   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16
     25 cm  -   mieszanka kamienna bazaltowa lub szarogłazowa 0/63
     20 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki śrenioziarnistej

Konstrukcja  nawierzchni  chodników
     6 cm  -   warstwa  ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
     3 cm  -   podsypka z grysu kamiennego 2-6 mm
   10 cm  -   podbudowa zasadnicza  z mieszanki kamiennej 0-32
   10 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki

Konstrukcja  nawierzchni  wjazdów kostkowych 
     8 cm  -   warstwa  ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
     3 cm  -   podsypka z grysu kamiennego 2-6 mm
   25 cm  -   podbudowa zasadnicza  z mieszanki kamiennej 0-63
   15 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki

Konstrukcja  nawierzchni  zjazdów bitumicznych
     4 cm  -   warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego 0-11 
     6 cm  -   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16
   25 cm  -   podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63
   20 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki

5.6. ODWODNIENIE

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje się odwodnienie jezdni  spadkami
poprzecznymi i podłużnymi  do istniejącej  sieci kanalizacji deszczowej  zrealizowanej  w
pierwszym  etapie  robót  w  roku  2015. Do  remontu  ujęto  jedynie  dwa  wpusty  deszczowe  z
przykanalikami  z  osadnikiem  i  wiadrem  na  osady,  podłączone  do  istniejącej  kanalizacji  na
połączenie  siodłowe.  Materiał  wpustów  betonowe  –  wpusty  jako  elementy  prefabrykowane
monolityczne.  Przykanaliki  z  rur  PVC  SN8.  Projektuje  się  również  przeprowadzenie  prac
naprawczo - konserwacyjnych przy istniejących studniach i wpustach deszczowych. Prace te



polegają na:

Dla studni kanalizacyjnej
 demontaż włazu
 demontaż płyty podwłazowej
 oczyszczenie ścian studni z zanieczyszczeń
 ponowne położenie płyty podwłazowej na warstwie zaprawy cementowej wraz z

           uszczelnieniem połączenia ze ścianami studni
 regulacja wysokościowa włazu kanałowego przy pomocy pierścieni regulacyjnych

Dla wpustu ulicznego:
 demontaż kraty żeliwnej i zespołu wiadra
 oczyszczenie wpustu z nieczystości
 ponowny montaż kraty ściekowej
 regulacja wysokościowa

Całość kanalizacji deszczowej przepłukać i przeprowadzić próby szczelności. W
odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. Należy sprawdzić
szczelność studni. Czas próby powinien wynosić, co najmniej 8 h. 

UWAGI KOŃCOWE.

 Wszystkie prace związane z remontem elementów istniejącej  kanalizacji należy wykonać
zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”
tom II. 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały, które zostały do-
puszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na które wyda-
no certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Pol-
ską Normą, aprobatę techniczną, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy obowią-
zany jest na okres prowadzenia robót budowlanych przechowywać w/w oświadczenia certy-
fikaty oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.

 W miejscach skrzyżowań projektowanego uzbrojenia z istniejącym uzbrojeniem należy robo-
ty ziemne wykonać ręcznie.

 Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać ogólne zasady BHP oraz
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz.
811) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03
poz. 401)

 W przypadku zmian materiałów należy wystąpić do Projektanta o akceptację.

5.7. KRAWĘZNIKI, OBRZEŻA 

Obustronnie zaprojektowano ograniczenie jezdni krawężnikiem betonowym 100/30/15
posadowionym na ławie z oporem z betonu C-12/15 gr. 15 cm. Na wjazdach  zamontować
krawężniki  typu najazdowego z krawężnikami skośnymi.  Obrzeża 100/30/8cm  posadowić na
ławie z betonu C-12/15 gr. 10 cm. 

5.8.  WLOTY DO KANALIZACJI

Na istniejących wlotach rowów do kolektora wykonane są osadniki betonowe ze ścianką



czołową.  Projektuje  się  umocnienie  skarp  rowu  na  długości  osadnika  płytami  betonowymi
ażurowymi 60/40/8 cm położonymi na podsypce cementowo – piaskowej Rm=1.5 MPa.

5.9  ORGANIZACJA  RUCHU. 

         Istniejąca oraz projektowana wg. odrębnego opracowania.

6. ROBOTY   ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmują swoim zakresem prace przy korytowaniu jezdni i wjazdów oraz
remoncie elementów istniejącej  kanalizacji, formowanie poboczy. Dno koryta należy dokładnie
wyrównać, wyprofilować do zadanych spadków oraz dodatkowo zagęścić. W trakcie robót
ziemnych, wykop korytowy należy chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i zapewnić
odprowadzenie wody opadowej. W przypadku dopuszczenia do zalania koryta i pogorszenia się
wytrzymałości podłoża, Wykonawca naprawi podłoże na koszt własny.

Roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym i mechanicznym, zachowując
szczegółowe warunki podane w normie  PN - S - 02205:1998. 

W miejscach zbliżeń do słupów energetycznych a także sieci uzbrojenia podziemnego
prace ziemne prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z
zbiorczym planem uzbrojenia terenu . 

7. WYTYCZNE   REALIZACJI   ROBÓT.

   Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z planszą uzbrojenia terenu. Na
wszystkich urządzeniach sieci podziemnych uzbrojenia ulicznego, należy dokonać
wysokościowej regulacji do rzędnej projektowanej niwelety jezdni lub chodnika. Szczególną
uwagę należy zwrócić na podniesienie włazów skrzynek zaworów wodociągowych. 

Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają zabezpieczenia i oznakowania według
uzgodnionego ”projektu tymczasowej organizacji ruchu”.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Żurakowski


