
Opis  techniczny do projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji
 Biała – Sowin na odcinku od miejscowości Górka Prudnicka do skrzyżowania z DW 407 

w miejscowości Pogórze w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury
Km 6+512.20 do Km 9+492.00 

     1. PODSTAWA  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

- zlecenie  Zamawiającego 
- 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
 mapa do celów projektowych w skali 1:1000
 opinia  hydrogeologiczna
 pomiar ugięć sprężystych ugięciomierzem belkowym
 uzupełniający  pomiar  sytuacyjno – wysokościowy
 inwentaryzacja w terenie

2. STAN  ISTNIEJĄCY

        W stanie istniejącym droga posiada jezdnię jednoprzestrzenną o nawierzchni bitumicznej
ułożonej na mieszankach kamiennych. Szerokość jezdni od 5.0 do 5.5 m, obustronne pobocza
zadarnione, brak chodników dla pieszych. Odwodnienie jezdni w terenie wsi Pogórze istniejącą
kanalizacją deszczową, a na pozostałym odcinku rowami przydrożnymi. Dostępny do realizacji
pas drogowy  zezwala na przebudowę drogi bez jego naruszenia. 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 we wsi Pogórze
 linia energetyczna napowietrzna
 linia telefoniczna napowietrzna
 wodociąg 

W  trakcie  wizji  lokalnej  w  terenie,  ukierunkowanej  na  szczegółową  ocenę  stanu
technicznego elementów drogi w pasie drogowym oraz infrastruktury towarzyszącej ruchowi na
drodze stwierdzono:

a) jezdnia bitumiczna – liczne spękania siatkowe zlokalizowane głównie w pasach szerokości
ok. 1.0 do 1.5 mm od strony poboczy świadczą o braku nośności podbudowy. Liczne spękania
powodują,  iż  nawierzchnia  bitumiczna przestała  współpracować  z  podbudową jako jednolita
konstrukcja i nie jest w stanie przenosić obecnych obciążeń ruchu kołowego

b)  pobocza  –  głównie  gruntowe  zadarnione  o  zmiennej  szerokości  i  zmiennych  spadkach
poprzecznych.  Zawyżone w stosunku do istniejącej  jezdni  bitumicznej  co powoduje zastoiny



wody na ich połączeniu, rozmakanie pobocza oraz jego deformację.

c)przepusty pod drogą – betonowe, spękane, nie posiadające kompletnych ścianek oporowych.
Brak uszczelnień na połączeniach rur powoduje wpłukiwanie do przepustów cząstek ziemi z
poboczy  i  cząstek  ziemi  z  podbudowy co  skutkuje  osiadaniem pobocza  i  jezdni  drogi  nad
przepustami.

d)  przepusty pod zjazdami  –  betonowe,  spękane,  zamulone od 50% do  100% co skutkuje
przerwaniem  ciągłości  rowów  przydrożnych  a  następnie  ich  zamulanie.  Nie  posiadające
kompletnych ścianek oporowych. Brak uszczelnień na połączeniach rur powoduje wpłukiwanie
do przepustów cząstek ziemi z poboczy i cząstek ziemi z podbudowy co skutkuje osiadaniem
pobocza i jezdni zjazdów nad przepustami.  

e) rowy przydrożne – praktycznie w 80% zamulone, zdeformowane, nieciągłe na zjazdach. W
wielu miejscach zasypane przez użytkowników pól w celu wykonania zjazdu. Nie prowadzące
wód opadowych w sposób właściwy.

f) mosty – żelbetowy jednoprzęsłowy w stanie technicznym dostatecznym. Prac remontowych
wymagają chodniki, izolacje, nawierzchnia i oporęczowanie.

g)  kanalizacja  deszczowa  –  rury  betonowe  o  zmiennych  średnicach,  nie  posiadające
uszczelnień na połączeniach, nie  posiadające właściwych spadków podłużnych co w trakcie
dużych  opadów  deszczu  powoduje  cofanie  się  wód  z  rowów  przydrożnych  i  całkowite
zablokowanie działania kanalizacji deszczowej.  

Dla przedmiotowego odcinka wykonano zestaw badań ugięć sprężystych ugięciomierzem
belkowym  wraz  z  określeniem   istniejących  nośności  drogi.  Otrzymano  trzy  odcinki  o
zróżnicowanej nośności podbudowy:

 odcinek pierwszy od km 0+000 do km 1+150 –  istniejąca jezdnia  charakteryzuje  się
nośnością odpowiednią dla ruchu kategorii KR-2

 odcinek  drugi  od  km  1+150  do  km  2+500  –  istniejąca  jezdnia  swoją  nośnością  nie
odpowiada nawet ruchowi kategorii KR-1

 odcinek trzeci od km 2+500 do 2+979.80 - istniejąca jezdnia charakteryzuje się nośnością
odpowiednią dla ruchu kategorii KR-3

3. 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, poza otworem badawczym nr 7 i 8, poziomu wody gruntowej nie nawiercono.
W otworach nr 7 i 8 wodę gruntową nawiercono na poziomie -1.2 ppt.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

4.1. PODSTAWOWE  PARAMETRY  TECHNICZNE

   ulica  klasy „z”- zbiorcza z prędkością                                                  Vp = 50 i 70 km/h
 szerokość pasa ruchu                               2.75 – 3.00 m 
 szerokość jezdni                                  5.5 - 6.00 m  



 szerokość chodników                                                               1.50 m
   szerokość  pasa  drogowego  w  liniach  rozgraniczających :                          istniejąca 
     obciążenie  ruchem o nacisku na oś                          100 kN/oś
     kategoria  ruchu                                             KR2  

4.2. ROZWIĄZANIA   SYTUACYJNE

Projektowana przebudowa drogi nie  zmienia przebiegu istniejącej osi jezdni. 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. Na odcinku wsi Pogórze
wprowadzono obustronne chodniki dla pieszych. Projektuje się poszerzenie jezdni do szerokości
5.50  m oraz  do 6.00  na łukach  poziomych  oraz  we  wsi  Pogórze.  Pozostałe geometryczne
parametry podano na planie sytuacyjnym i planie wymiarowania.

4.3. UKŁAD  WYSOKOŚCIOWY - NIWELETA

Profil podłużny dowiązano wysokościowo do poziomu istniejącej jezdni z wyniesieniem
poza terenami zabudowanymi o ok. 20 cm w celu wykonania wzmocnienia oraz o ok. 10 cm w
terenach  zabudowanych  z  uwzględnieniem istniejących wysokości wjazdów na posesje.
Niweleta przebiega ze zmiennymi spadkami o wielkości 0.5 – 1.5 %. Wszystkie urządzenia na
istniejących i projektowanych sieciach uzbrojenia pasa drogowego, należy wyregulować
wysokościowo do poziomu nawierzchni projektowanej jezdni. Szczegóły dotyczące przyjętych
rozwiązań wysokościowych podane zostały na rysunku profilu podłużnego. 

4.4. PRZEKRÓJ   POPRZECZNY

Jezdnię zaprojektowano jako przekrój daszkowy i jednostronny na łukach, o nachyleniu
od 2.0 % do 5% w kierunku krawężników, poboczy zielonych i rowów. Na chodnikach spadek
poprzeczny jednostronny o nachyleniu 2.0%.
4.5. 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.

Konstrukcję jezdni podzielono na trzy odcinki jednorodne w zależności od otrzymanych
wyników badań ugięć sprężystych oraz w oparciu o wyniki wierceń kontrolnych.

Odcinek nr 1 – od km 0+000 do km 1+150

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni głownej
     5 cm         -   warstwa  ścieralna z mieszanki SMA 0-11 modyfikowanej
     7 cm         -   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16
                      -   istniejąca podbudowa

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni na poszerzeniach
     5 cm         -   warstwa  ścieralna z mieszanki SMA 0-11 modyfikowanej
  -    geosiatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych



     7 cm         -   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16
   20 cm         -   podbudowa zasadnicza  z mieszanki kamiennej 0-63
   25 cm         -   stabilizacja cementowo – piaskowa Rm=5 MPa

Konstrukcja nawierzchni jezdni na zatoce autobusowej
   15/17 cm    -   kostka kamienna granitowa 15/17
     5 cm         -   stabilizacja cementowo – piaskowa Rm=5 MPa
   20 cm         -   podbudowa z betonu C-12/15 gr. 20 cm
   25 cm         -   pospółka 4/32mm gr 20 cm

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
   15 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 mieszanki mineralno bitumicznej 0-11 
     6 cm  -   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16
   25 cm  -   podbudowa z tłucznia kamiennego 31 – 63 mm
   20 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki

Odcinek nr 2 – od km 1+150 do km 2+500

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni głównej
     5 cm         -   warstwa  ścieralna z mieszanki SMA 0-11 modyfikowanej
     7 cm         -   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16
   20 cm         -   podbudowa zasadnicza  z mieszanki kamiennej 0-63
   25 cm         -   stabilizacja cementowo – piaskowa Rm=5 MPa

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
   15 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki

Konstrukcja  nawierzchni  zjazdów bitumicznych
     4 cm  -   warstwa  ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej 0-11 
     6 cm  -   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16
   25 cm  -   podbudowa z tłucznia kamiennego 31 – 63 mm
   20 cm  -   warstwa odcinająca z pospółki



Odcinek nr 3 – od km 2+500 do km 2+979.80

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni głównej
     5 cm         -   warstwa  ścieralna z mieszanki SMA 0-11 modyfikowanej
     7 cm         -   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16
                      -   istniejąca podbudowa

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni na poszerzeniach
     5 cm         -   warstwa  ścieralna z mieszanki SMA 0-11 modyfikowanej
  -    geosiatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych
     7 cm         -   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-16
   20 cm         -   podbudowa zasadnicza  z mieszanki kamiennej 0-63
   25 cm         -   stabilizacja cementowo – piaskowa Rm=5 MPa

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
   15 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

4.6. ODWODNIENIE

Projektuje się odwodnienie jezdni  spadkami poprzecznymi i podłużnymi we wsi Pogórze
do istniejącej  sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonej  do  remontu  w  postaci  wymiany
istniejących  rur  betonowych  na  rury  PVC  315  SN8  na  odcinku  od  km  2+725  do  końca
opracowania oraz na rury PVC500 SN8 na odcinku od 2+528 do km 2+725 – rury ze ścianka
litą,  wymianą  studni  kanalizacyjnych  betonowych  na  studnie  betonowe  śr.  1200  mm  wg
warunków zawartych w części rysunkowej oraz wykonanie nowych przyłączy kanalizacyjnych z
wpustami  ulicznymi  z  osadnikiem  i  wiadrem  na  osady  w  zamian  za  istniejące  w  całości
niesprawne. Materiał wpustów betonowe – wpusty jako elementy prefabrykowane monolityczne.
Przykanaliki  z  rur  PVC  SN8.  Na  pozostałym  odcinku  odwodnienie  zrealizowane  poprzez
odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót;
 zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji,
 zapoznać się z wskazanymi normami,
 zgłosić się do właściciela - użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,

telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu spisania
notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii
wykonania robót, 

 Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia,
 Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do

dziennika budowy,
 W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór



projektowy i inwestorski.
Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro Projektowe ze skutków

awarii urządzeń.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050 „Roboty

ziemne. Wymagania ogólne.” oraz PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla wykopów wodociągowych i
kanalizacyjnych”. Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę kolektora wytyczyć geodezyjnie
w terenie. Wykopy przyjęto wykonać mechanicznie i ręcznie z odwozem gruntu na odległość 1
km o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami. Szerokość w dnie 1,00÷1,30 m.
W zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich
właściciela, wykopy wykonać ręcznie. Wykopy pozostałe prowadzić w sposób mechaniczny
z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 5 km. W miejscach przejść pieszych oraz
poruszania się pojazdów kołowych należy wykonać zabudowanie kładek drewnianych typ A2
oraz B2. Prowadzenie wykopów przewiduje się z podziałem na grunty piaszczyste i gliniaste.
Podłoża pod rurociągi wykonać 20 cm z piasku. Po ułożeniu, rurociągi obsypać ręcznie 30 cm
nad wierzch rury. Do obsypki należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni
i kamieni. Do zasypki i obsypki użyć gruntu sypkiego –  piasku dowiezionego na plac budowy.
Projektuje się wymianę gruntu na całym odcinku objętym zakresem opracowania. Całość
zasypów zagęścić do wskaźnika Is>0,95 a na przekopach przez jezdnię na nowej podbudowie z
mieszanek kamiennych uzyskać moduły E1>80 i E2/E1<2.2. Do budowy kolektorów należy
stosować rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy wg zaleceń rysunkowych, oraz posiadające
świadectwo jakości. Podczas wszystkich prac montażowych należy zachować odpowiednie
przepisy i zalecenia BHP. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić niwelety dna
wykopu oraz wykonać dołki montażowe w miejscach połączeń rur. Montaż przykanalika należy
rozpocząć od najniższej rzędnej dna. Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm z
zagęszczeniem. Zasypka ręcznie gruntem sypkim (piasek) warstwą 30 cm ponad wierzch rury
oraz zasypka pozostałej części wykopu ręcznie z zagęszczeniem co 20 cm. 

W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. W pierwszej
kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami pomiędzy studniami przy długości
do 50,0 m. Osobno należy sprawdzić szczelność studni. Złącza kielichowe powinny zostać
odkryte. Woda do badanego odcinka musi byś doprowadzona z powierzchni terenu
grawitacyjnie. Nie wolno napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania odcinka nie
powinien byś krótszy od 1 h dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas próby
powinien wynosić, co najmniej 8 h. Na złączach nie powinny pokazać się krople wody. Kolektor
jest szczelny, jeżeli dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie próby nie wynosi więcej niż
0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę
powtórzyć. Próbę  na  infiltrację  przeprowadzić  należy  w  przypadku  występowania  wody
gruntowej na poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od
końcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się to z przerwami odwodnienia wykopu.
Próbę należy wykonać zgodnie z PN – 92/B – 10735. Całość wykonanej kanalizacji  poddać
kamerowaniu  a  nagrany  materiał  filmowy  po  akceptacji  prawidłowości  wykonania  kolektora
przez  Inspektora Nadzoru, przekazać Inwestorowi.

4.6.1 Studzienka rewizyjna śr. 1200

Projektuje się wykonanie studzienek rewizyjnych śr. 1200 mm na połączeniu kolektora
kanalizacji z wpustami  oraz  na  zmianie  kierunku  trasy. Studnię wykonać z elementów
prefabrykowanych z betonu B-45.  Jest to studnia przełazowe umożliwiająca wejście do studni w
celu kontroli i konserwacji kanału i przepustu.

Elementy studzienki kanalizacyjnej:
-  dno studni d = 1200   h = 800 mm



-  płyta pokrywowa  1200 /625 mm     h = 280 mm
-  właz żeliwny Ø 600 mm żeliwny kl. D400  z wypełnieniem betonowym
-  pierścień dystansowy  d = 625 mm h = 40, 60, 80, 100 mm w zależności od warunków 

             terenowych. Pierścień dystansowy służy do regulacji osadzenia włazu.
Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są

za pomocą uszczelek. Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w
stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach
studzienek fabrycznie osadzone są króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych. Ściany
studzienek zabezpieczyć Abizolem 2R + 2 Pg.

4.6.2 Studzienki ściekowe

Studzienka ściekowa składa się z kraty wpustu ulicznego żeliwnego typu  jezdniowego (kl.
D400),  kręgów betonowych Ø 450 mm, osadnika, płyty fundamentowej gr. 15 cm, pierścienia
odciążającego. Studzienka ściekowa ma za zadanie oczyszczenie ścieków z zanieczyszczeń
ziarnistych mineralnych. Studzienkę ściekową wyposażyć w kosz z blachy ocynkowanej do
zbierania liści i zanieczyszczeń. Połączenie przykanalika i studzienki wykonać w sposób szczelny
przy pomocy pierścienia „in situ” tak aby uzyskać odstojnik pokazany na załączniku graficznym. 

UWAGI KOŃCOWE.

 Wszystkie prace związane z wykonaniem projektowanej 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.

4.7 PRZEPUSTY I OBIEKTY MOSTOWE

 Istniejące przepusty na zjazdach wymienić na rurę karbowaną z tworzywa sztucznego z
ukośnie ściętymi końcówkami typu PP SN8 o średnicy zewnętrznej 500 mm. Rura posadowiona
będzie na ławie betonowej z betonu C-16/20 gr. 40 cm. Końcówki rury oraz dno rowu przy
przepuście obrukowane będzie kostką kamienną granitową 9/11 na podsypce cementowo –
piaskowej M-12 o gr 10 cm. Całość rury obsypane będzie materiałem piaszczystym
stabilizowanym cementem w ilości 50 kg/m3 piasku.  Istniejące  przepusty  pod  korpusem
drogowym wymienić na nowe z rur PP SN8 śr. wewnętrznej min. 600 mm oraz w przypadku
przepustu śr. 1000 mm na przepust z rur żelbetowych typu WIPRO z uszczelkami gumowymi i
śr.  1000  mm  ze  ścianką  żelbetową  z  betonu  B-30.  Istniejące  obiekty  inżynierskie  typu



mostowego poddać czynnością remontowym zgodnie z wytycznymi określonymi na rysunkach
technicznych i przedmiarze robót. Pracom remontowym obiektu mostowego podlegają poręcze,
izolacje, nawierzchnia jezdni, chodniki oraz dylatacje. Całość konstrukcji poddać czyszczeniu i
pokryciu powłokami malarskimi. Nadmiar ziemi pod mostem usunąć.

4.8 KRAWĘZNIKI, OBRZEŻA 

W terenach zabudowanych oraz obrębach przystanków autobusowych zaprojektowano
ograniczenie jezdni krawężnikiem betonowym 100/30/15 posadowionym na ławie z oporem z
betonu C-12/15 gr. 15 cm. Obrzeża posadowić na ławie z betonu C-12/15 gr. 10 cm. 

4.9 ŚCIEKI

Na odcinku wsi Brzeźnica zaprojektowano ścieki z elementów betonowych gr. 10 cm i
szerokości 30 cm posadowione na ławie betonowej z betonu  C-16/20 gr. 20 cm. Na odcinku wsi
Pogórze zaprojektowano ściek z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na ławie betonowej
z betonu  C-16/20 gr. 20 cm.

4.10  WYLOT Z KANALIZACJI

Na wylocie kolektora do rowu wykonać ściankę czołową z betonu C-25/30 W8 zbrojona
konstrukcyjnie podwójnymi siatkami z pręta żebrowanego śr. 8 mm w rozstawie co 15 cm. Na
wylocie  zamontować  klapę  uchylną  zwrotną  skośną  z  tworzywa  sztucznego  PP  lub  PE
wzmacnianą elementami ze stali nierdzewnej kotwioną do ścianki betonowej.

4.11  ORGANIZACJA  RUCHU. 

         Istniejąca oraz na projektowana wg odrębnego opracowania.

4.12 ZIELEŃ

Na  całym  odcinku  prowadzonych  robót  należy  ze  skrajni  drogowej  i  rowów  usunąć
wszelkie  zakrzaczenia  oraz  gałęzie  drzew.  Pielęgnację  drzew  wykonać  pracownikami
posiadającymi uprawnienia do pielęgnacji drzew, bez ich uszkadzania mogącego doprowadzić
do usychania. Schematy skrajni drogowych podano poniżej.



5. ROBOTY   ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmują swoim zakresem prace przy przebudowie jezdni, wjazdów i
chodników oraz remoncie 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 . 

6. 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”.
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