
DOKUMENTACJA UPROSZCZONA 

Obiekt:   Droga powiatowa nr1208 O Biała – Solec – Wilków 

   na odcinku od m. Biała do m. Rostkowice 

           od km 0+000,00 do km 6+200,00 

              

Przedmiot opracowania:  

  Przebudowa drogi powiatowej nr1208 O  

     Biała – Solec – Wilków 

   na odcinku od m. Biała do m. Rostkowie 

w zakresie: 

- odnowa nawierzchni bitumicznej 

- przebudowa chodników 

 
Inwestor:    Powiat  Prudnicki 

       48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 

 

Adres budowy: gmina Biała Powiat Prudnicki 
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1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania  

- kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej 

- Załącznik nr rozporządzenia rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 20.09.2001 

- Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 10.06.1994 o zamówieniach publicznych 

(Dz. U. Z 1998r. nr 119 poz. 773z 1999 nr 45 poz. 437 oraz 2000r. Nr12 poz. 136) 

2. Podstaw wyceny 

- Katalogi KNR 2-33, KNR 4-01, KSNR-6, KNCK-3,KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 2-18, 

KNR 2-02 

- Informacje o cenach materiałów budowlanych wydawnictwo „SEKOCENBUD” 

- Informacja o stawkach robocizny i ceny pracy sprzętu budowlanego wydawnictwo 

„SEKOCENBUD” 

 

3. Warunki techniczne 

Dz. U. Z 1999 Nr 43 rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej, poz. 430 

rozdz. 8 par. 34 pkt.1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

Do projektu uproszczonego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1208 O  

Biała – Solec - Wilków  

na odcinku od m. Biała do m. Rostkowice 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstępny projekt uproszczony na 

wykonanie robót 

A) Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1208 O  

od km 0+000 do km 6+200 na działce oznaczonej Nr ew. gruntów: 

km 22 – 1393/1 obręb Biała 

km 22 – 1393/3 obręb Biała 

km 1 – 120/5, 51, 52, 53, obręb Solec 

km 4 – 44, 45, 46, 47, 48, 82, 125/50 obręb Solec 

km 2 – 11, 47, 49, 56, 57, 62, 6, 10, 19, 16, 12, 146/36 obręb Solec 

km 1 – 31 obręb Gostomia 

km 1 – 146 obręb Rostkowice 

odcinek długości 6200,00m 

B) Przebudowa chodników w miejscowości Gostomia – Rostkowice drogi 

powiatowej Nr 1208 O od km  4+247 do km 5+835 Na działce 

oznaczonej Nr Ew. gruntów: 

km 1 – 31 obręb Gostomia 

km 1 – 146 obręb Rostkowice  

na odcinku 1588,00m 

Wymieniona droga powiatowa przewidziana do przebudowy łączy 

miejscowości Biała - Solec – Gostomia – Rostkowice – Wilków – 

Mionów – Błażejowice Dolne oraz Mochów (powiat prudnicki, gmina 

Biała), spełnia niżej wymienione funkcje komunikacyjne: 

- ruch pojazdów poruszających się drogą powiatową, 

- dojazd mieszkańców do domów jednorodzinnych i gospodarstw, 

- dojazd do pól rolniczych, 

- ciąg pieszy. 



Zabudowa w wymienionych miejscowościach to zabudowa o 

charakterze mieszkaniowo gospodarczym. Na odcinkach pomiędzy 

miejscowościami znajdują się pola uprawne. 

W ramach zagospodarowania terenu przewidziana jest przebudowa : 

a) drogi powiatowej Nr 1208 O na odcinku Biała – Rostkowice – 

wykonanie warstwy ścieralnej od km 0+000 do km6+200 w postaci 

wykonania dywanika asfaltowego na istniejącej podbudowie, 

b) Przebudowa chodnika w m. Gostomia, Rostkowice polegający na 

wymianie nawierzchni na kostkę betonową „POLBRUK” w m. 

Gostomia oraz przełożenie nawierzchni chodnika z kostki 

betonowej wraz z wymianą krawężnika w m. Rostkowice, 

c) zjazdów indywidualnych na posesje, 

d) zatok autobusowych, 

e) zjazdów indywidualnych na pola, 

f) odwodnienie powierzchni utwardzonych, 

g) wymiana oznakowania pionowego, 

h) oznakowanie poziome (przejścia, skrzyżowania), 

i) remont dwóch przepustów, 

j) montaż barier ochronnych stalowych. 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 

- pomiar ruchu drogowego 

- mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000 

- mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000 

- wizja lokalna w terenie  

- pomiary uzupełniające w terenie 

- ustalenia ustne i pisemne ze zleceniodawcą 

- aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i 

ulic. 

 

3.  Istniejący stan zagospodarowania terenu: 



Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1208 O klasy Z 

na odcinku Biała – Rostkowice wraz z przebudową chodników. Układ 

komunikacyjny spełnia funkcje dojazdu do miejscowości i siedziby gmin z 

drogi powiatowej, stanowi dojazd do prywatnych posesji i służy jako ciąg 

pieszy. 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię mineralno – bitumiczną o 

zmiennej szerokości 5,00-5,50m w terenie zabudowanym 6,00m. W chwili 

obecnej nawierzchnia posiada liczne widoczne łaty po przeprowadzonych 

remontach cząstkowych, widoczne są pęknięcia zarówno poprzeczne jak i 

podłużne, ubytki w warstwie ścieralnej. W profilu podłużnym i poprzecznym 

liczne koleiny i wypukłości. Przy drodze występują chodniki są w złym stanie, 

widać liczne zapadnięcia braki płyt betonowych załamania w profilu 

podłużnym i poprzecznym. Krawężniki betonowe uszkodzone, zapadnięte 

skutkiem osiadania podłoża i dynamicznych obciążeń i uderzeń kołami 

pojazdów mechanicznych.  

Istniejące uzbrojenie terenu: 

- na odcinku od km 0+000 do km 3 + 565 

  od km 5+835 do km 6 + 200 

do drogi przylegają grunty orne, brak zabudowy mieszkaniowej  

i gospodarczej 

- na odcinku od km 3+565 do km 5+835 występuje uzbrojenie terenu 

- telefoniczna linia kablowa 

- kanalizacja deszczowa 

- napowietrzna linia energetyczna N/N 

- sieć wodociągowa 

- oświetlenie uliczne  

oraz zabudowa o charakterze mieszkaniowo gospodarczym. 

4.Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowę istniejącej  

 

drogi powiatowej na odcinku Biała – Rostkowice od km 0+000 do km 



6+200 przewidziano wykonanie nowej warstwy ścieralnej w postaci 

dywanika asfaltowego na istniejącej podbudowie. W m. Gostomia i 

Rostkowice wykonany zostanie:  

- przebudowa chodników oraz zatok autobusowych  

- remont dwóch przepustów z wymianą poręczy i wykonaniu chodnika dla 

pieszych, 

- remont urządzeń odwadniających. 

W ciągu chodników wykonane zostaną wjazdy na posesję oraz drogi boczne z 

kostki betonowej kolorowej, krawężniki na zjazdach zostaną obniżone do 

wysokości 4cm a na przejściach dla pieszych do wysokości 0-2cm. 

W miejscach występowania rowów przydrożnych należy wyprofilować 

pobocza jezdni tak aby wody opadowe mogły swobodnie spływać do 

wspomnianych rowów. Wykonane zostanie pogłębienie i oczyszczenie rowów 

z roślinności. 

Zjazdy na pola oraz drogi boczne utwardzone zostaną frezowiną (uzyskaną z 

frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej) grubość warstwy 20cm oraz 

wykonanie przepustów z rur 400cm. 

Projektuje się również remont urządzeń odwadniających regulację 

wysokościową kratek ściekowych (95szt) oraz budowę nowych studzienek 

ściekowych (28szt). Dodatkowo zostanie wymienione oznakowanie pionowe i 

wykonane oznakowanie poziome co wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo 

uczestników ruchu. 

5. Zestawienie parametrów technicznych 

Droga w km 0+000 do km 6+200 

 Droga powiatowa klasy Z 

 Prędkość projektowana ,- 

 Układ geometryczny 1 x 2 pasy 

 Szerokość pasa min. 2,50m (szerokość jezdni 5,00m – 6,00m – zgodnie 

ze stanem istniejącym 

 

Chodniki: 



 Prędkość  projektowana ,- 

 Układ geometryczny 1 x 1 

 Szerokość pasa 1,25 – 2,00m 

5.1. Materiały i kolorystyka 

- Droga: nawierzchnia asfaltowa (beton asfaltowy) 

- Chodnik: nawierzchnia kostka betonowa „POLBRUK” grubość 6cm kolor 

szary, 

- Zjazdy: indywidualne w ciągu chodnika kostka betonowa „POLBRUK” 

grubość 8cm kolor czerwony 

- Zjazdy na pola i drogi boczne – frezowany bitumiczne 

- Zatoka autobusowa – nawierzchnia asfaltowa. 

5.2. Parametry geometryczne projektowanych nawierzchni 

 - długość drogi powiatowej 6200 m 

 - powierzchnia jezdni 34949 m
2
 

 - powierzchnia chodnika przebudowanego 1419 m
2
 

 - powierzchnia chodnika ze zjazdami 2830 m
2
 

 - powierzchnia zjazdów na pola i drogi boczne 2075 m
2
 

 - przepusty pod zjazdami 385 m 

 - studzienki ściekowe uliczne – regulacja 95 szt 

 - studzienki ściekowe uliczne - nowe 28 szt 

 - umocnienie skarp 250 m
2
 

 - bariery ochronne stalowe łącznie z poręczami 224 m 

 - znaki drogowe pionowe odblaskowe 64 szt 

 - znaki poziome (farba chlorokauczukowa) 503 m
2
 

 

6. Dane informacyjne dotyczące terenu inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym działek wymienionych 

w pkt.1 będącym własnością powiatu prudnickiego. 

6.1. Teren objęty inwestycją  nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

6.2. Wpływ eksploatacji górniczej – nie dotyczy 

6.3. Ochrona środowiska, higieny i zdrowia użytkowników. 

Inwestycja nie stanowi źródła zanieczyszczeń wydalanych do środowiska, 

nie powoduje uciążliwości ani ograniczeń dla terenów otaczających nie ma 

negatywnego wpływu na środowisko i nie stanowi zagrożeń dla higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. 



7. Inne dane wynikające ze specyfiki obiektu. 

nie dotyczy 

8. Korzyści płynące z inwestycji 

Planowana inwestycja spowoduje poprawę bezpieczeństwa zarówno 

pieszych poruszających się wzdłuż przedmiotowej drogi jak i kierujących 

pojazdami. Nowa równa nawierzchnia na chodnikach zwiększy komfort i 

bezpieczeństwo pieszych. Przywrócenie pierwotnego spadku poprzecznego 

chodnika w kierunku drogi ułatwi odprowadzenie wód opadowych z jego 

powierzchni i zapobiegnie powstawaniu kałuż. Wydzielenie chodnika z 

jezdni za pomocą krawężnika zwiększy bezpieczeństwo ludzi (obecnie w 

wielu miejscach chodnik jest w płaszczyźnie jezdni). 

Wykonanie nowej równej nawierzchni oraz zlikwidowanie załomów w 

jezdni poprawi płynność ruchu pojazdów mechanicznych, zmniejszy się 

emisja spalin do atmosfery, umożliwi sprawne szybkie i bezpieczne 

przemieszczanie się przedmiotową drogą powiatową nr 1208 O. 

Wyremontowane zjazdy na pola i drogi boczne wraz z korektą ich geometrii 

zapobiegnie rozjeżdżaniu rowów i poboczy. 

Remont urządzeń odwadniających wpłynie korzystnie na komfort i 

bezpieczeństwo uczestników ruchu (sprawne odprowadzenie wody 

opadowej) jak i na środowisko (likwidacja zastoin wody – kałuż). 

Dodatkowo wykonana zostanie przebudowa zatok autobusowych oraz 

wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego 

na obszarze opracowania. 

8.1. Bezpieczeństwo 

a) przebudowa istniejących ciągów pieszych – nowa nawierzchnia będzie 

równa bez załamań, dziur, uskoków 

b) przebudowa drogi – naprawa zniszczonej nawierzchni, zlikwidowania 

pęknięć, dziur i załomów 

c) remont urządzeń odwadniających wyrównanie i utwardzenie poboczy, 

pogłębienie i oczyszczenie rowów umożliwi sprawne odprowadzenie wód 



opadowych z powierzchni jezdni i chodników, co zwiększy 

bezpieczeństwo kierujących jak i pieszych 

d) odtworzenie pierwotnych spadków jezdni i chodnika umożliwi skuteczne 

odprowadzenie wód opadowych z jego powierzchni 

e) przebudowa zatok autobusowych 

f) przebudowa i korekta geometrii łuków zjazdów na pola  

g) wymiana oznakowania pionowego na nowe 

h) wykonanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, 

skrzyżowania łuki, spadki i wzniesienia). 

8.2. Osoby niepełnosprawne i z ograniczoną zdolnością ruchową. 

a) wykonanie równej nawierzchni ułatwi poruszanie się osobom na wózkach 

oraz z ograniczoną zdolnością ruchową 

b) obniżenie krawężników w miejscach krzyżowania się ulic i ciągów 

pieszych. 

8.3. Ekologia 

a) w obrębie przebudowanej drogi i dróg gminnych emisja spalin (maszyny 

rolnicze) zostanie wyeliminowana do minimum ponieważ nowe 

nawierzchnie dróg, brak wybojów i załomów spowodują mniejszy pobór 

mocy silników, a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa. 

9. Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przy projektowaniu przebudowy dróg i chodników uwzględniono 

minimalne wymagane szerokości ciągów pieszych. Nie zastosowano nigdzie 

spadków podłużnych przekraczających wartość = 6,00%. Wysokość 

krawężników w obrębie przejść dla pieszych oraz przy wjazdach na posesję 

będzie równa max 1cm ponad powierzchnię nawierzchni jezdni. 

10. Podstawowe dane technologiczne (obiekty usługowe, produkcyjne i 

techniczne) 

Nie dotyczy 

 

11. Przyjęto rozwiązania budowlane 



Jezdnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego średnioziarnistego o 

strukturze zamkniętej ścisłej wg PN-74/S-96022. Ze względu na okresowy 

ruch ciężkich pojazdów rolniczych oraz ogólny ruch pojazdów na drodze 

przyjęto kategorię ruchu drogi jako KR-3. Istniejące obiekty inżynieryjne 

(przepusty) będące w pasie przebudowanej drogi należy poddać konserwacji 

poprzez oczyszczenie z roślinności – udrożnienie. 

Pobocza w miejscach gdzie występują rowy należy ściąć (wyrównać) w taki 

sposób aby woda mogła być swobodnie odprowadzana z jezdni do rowów. 

Istniejące rowy należy pogłębić i oczyścić z roślinności. 

11.1. Konstrukcja drogi. 

Przebudowana droga będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Na 

odcinku od km 4+24 do km 5+835 obustronnie będzie przebudowany chodnik. 

Chodnik zostanie wydzielony od jezdni za pomocą krawężników betonowych 

o wymiarach 15x30cm. Wysokość krawężnika nad powierzchnię jezdni 

przyjęto równą 12cm. W obrębie zjazdów indywidualnych i publicznych 

krawężnik wystawać będzie nad jezdnię drogi nie więcej niż 2cm. 

Zewnętrzne krawędzie chodnika zostaną zabezpieczone obrzeżami 

betonowymi o wymiarach 8x30cm. Krawężniki zostaną posadowione na ławie 

z betonu klasy C-15 obrzeże na podsypce piaskowej. W miejscach włączenia 

do innych dróg kształt korony przebudowywanej drogi dostosować do 

istniejącej niwelety. Przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem 

krawężników wyznaczyć jego niweletę na budowie i sprawdzić czy dojście lub 

dojazd na posesję będzie możliwy po ich wbudowaniu (przyjmując pochylenie 

wjazdu 1-5%). Należy zadbać o dobry odbiór wody (aby nie pogorszyć stanu 

istniejącego i nie doprowadzić do zalewania przez wody opadowe osób 

trzecich). 

Oznakowanie pionowe należy wykonać jako znaki: 

średnie grupa „S” oznacza to, że: 

- znaki ostrzegawcze – kategoria A powinny mieć długość boków równą 

900mm 

- znaki zakazu – kategoria B powinny mieć średnicę 800mm 



- znaki nakazu – kategoria C powinny mieć średnicę 800mm 

- znaki informacyjne – kategoria D powinny mieć długość: 

 podstawy równą 600mm i wysokość równą 6020+150xn(n=0,1,2) 

Folie odblaskowe, z których zostaną wykonane znaki pionowe powinny być 

foliami typu 2. 

Projektowane oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby 

- wysokim współczynnikiem odblaskowości  

- odpowiednim okresem trwałości  

- odpornością na ścieranie i zabrudzenia 

- uwzględniać wymogi ekologiczne 

- szybką metodą aplikacji 

11.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego o strukturze 

zamkniętej ścisłej wg PN-74/S-9602  

- 2-3cm warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

- istniejąca podbudowa 

11.3. Konstrukcja nawierzchni chodników 

- kostka z betonu wibroprasowanego typu „POLBRUK” 20x10x6cm 

- podsypka z piasku lub miału kamiennego 0/6,3mm grubość warstwy 4cm po 

zagęszczeniu 

- podbudowa z kruszywa kamiennego tłuczonego grubość warstwy 8cm po 

zagęszczeniu 

- warstwa odsączająca z piasku grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu. 

11.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych 

- kostka z betonu wibroprasowanego typu „POLBRUK” 20x10x8cm  

- podsypka z piasku lub miału kamiennego 0/6,3mm grubość 4cm po 

zagęszczeniu 

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego tłuczonego grubość warstwy 

15cm po zagęszczeniu 



- warstwa odsączająca z piasku grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu. 

11.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdów na pola 

- frezowiny uzyskane z nawierzchni bitumicznej wbudować - grubość warstwy 

20cm po zagęszczeniu. 

12. Przyjęte rozwiązania budowlano – instalacyjne 

Mogą być stosowane materiały - wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadających deklarację zgodności i aprobatę techniczną 

posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

13. Roboty ziemne 

Po wytyczeniu trasy projektowanego wykopu, a przed rozpoczęciem 

wykopów należy wykonać (ręcznie) wykopy kontrolne celem dokładnego 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz potwierdzenia 

geodezyjnego jego rzędnych posadowienia (jeśli zachodzi taka konieczność 

należy wpisać do dziennika budowy). O wszelkich odstępstwach sytuacyjno – 

wysokościowych stwierdzonych w trakcie wykopów należy bezzwłocznie 

powiadomić odpowiednie osoby (autorów opracowania, inspektora nadzoru i 

zarządców sieci uzbrojenia terenu). 

14. Kanalizacja deszczowa 

Sieć kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian. 

15. Instalacja energetyczna 

Instalacja pozostaje bez zmian 

16. Instalacja telekomunikacyjna 

Instalacja pozostaje bez zmian 

17. Instalacja gazowa 

Nie występuje 

18. Instalacja wodociągowa 

Instalacja pozostaje bez zmian 

19. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Nie występuje 

20. Rozwiązania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych  

Nie dotyczy 

21. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywające inne rodzaje 

energii 



Nie dotyczy 

b) Właściwości cieplne przegród budowlanych 

Nie dotyczy 

c) Parametry sprawności energetycznej instalacji 

Nie dotyczy 

d) Wymagania dotyczące energii 

Nie dotyczy 

22. Wpływ obiektu na środowisko i zdrowie ludzi 

a) Zapotrzebowanie na wodę nie występuje. Na powierzchni 

przebudowywanej drogi gromadzić się będą jedynie wody opadowe, które 

zostaną odprowadzone z obiektu powierzchniowo do rowów a w terenie 

zabudowanym do kanalizacji deszczowej (przebudowa nie ingeruje w system 

odwadniania drogi) 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych 

Do atmosfery przedostawać się będą jedynie spaliny wytworzone przez 

pojazdy poruszające się po przebudowanej nawierzchni drogi. Ilość i jakość 

zależeć będzie od modelu pojazdu i jego wieku. Duzy wpływ na emisję spalin 

będzie miał rodzaj paliwa używany do napędu. W obrębie przebudowanej 

drogi emisja spalin się zmniejszy ponieważ nowa nawierzchnia drogi, brak 

wybojów i załomów spowoduje lepszy pobór mocy silników, a co za tym idzie 

mniejsze zużycie paliwa. 

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Obiekt budowlany, którym w tym przypadku jest droga wraz z chodnikiem, 

sam z siebie nie będzie wytwarzał odpadów. Odpady, które powstaną w 

wyniku eksploatacji drogi i chodnika zostaną usunięte przez wyspecjalizowane 

ekipy techniczne. 

d) Emisja hałasu oraz wibracji 

Emisja hałasu zależna będzie od rodzaju pojazdu poruszającego się po 

przebudowanej drodze. W związku z brakiem nierówności, załomów i 

wybojów zarówno hałas jak i wibracje zostaną wyeliminowane do 

minimum. 

e) Emisja promieniowania 

Nie dotyczy 

f) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę i wody 



Przebudowa drogi nie wpłynie niekorzystnie na stan gleby oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

23. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Zastosowane szerokości jezdni oraz zapewnienie dojazdu do każdego obiektu 

budowlanego zapewnia swobodę działań jednostkom straży pożarnej w 

wypadku zagrożenia. 

24. Organizacja ruchu 

Docelowa organizacja ruchu stanowi odrębne opracowanie (obecnie 

pokazane znaki nie są oznakowaniem drogi w rozumieniu przepisów a jedynie 

informacją o planowanym kierunku ruchu pojazdów, pieszych lub 

rowerzystów). 

25. Wypis z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  

podbudowy i nawierzchnie jezdni oraz chodnika 

W tabelach wartości pogrubione oznaczają dane właściwe dla niniejszej 

inwestycji, wszelkie sprawy nierozstrzygnięte w poniższym punkcie należy 

rozpatrywać  zgodnie z dz. U. Nr 43 poz. 430, innymi właściwymi ustawami i 

normatywami oraz SST. 

Rzędne wysokościowe 

Należy pozostawić istniejące rzędne wysokościowe. 

Okres eksploatacji nawierzchni 

Przy projektowaniu nawierzchni przyjmuje się okresy eksploatacji określone 

w tabeli: 

Klasa drogi, 

elementy drogi 

Konstrukcje podatne i 

półsztywne 

Konstrukcje z betonu 

cementowego 
Nowe lub 

przebudowane 
Remontowane Nowe lub 

przebudowane 
Remontowane 

1 2 3 4 5 

A, S, GP, G i Z 20 lat 10 lat 30 lat 20 lat 

L i D 20 lat 10 lat 20 lat 10 lat 

 


