
OPIS TECHNICZNY 

     Do uproszczonego projektu technicznego na remont drogi powiatowej  

Nr 1205 O  Wasiłowice – Śmicz – Ścinawa Mała   

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczony projekt techniczny na    

wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1205 O. 

- droga powiatowa Nr 1205 O od km. 0+000 do km 1+870 na działce oznaczonej Nr 

Ew gruntów km7 - 1006 odcinek długości 1870 m. 

- droga powiatowa Nr 1205 O od km 1+870 do km 1+920 na działce oznaczonej Nr 

Ew gruntów km4 - 879 (skrzyżowanie odcinek długości 50 m) 

- droga powiatowa Nr 1613 O na działce oznaczonej Nr Ew.  gruntów  km5 - 952 

(skrzyżowanie odcinek długości 15 m) 

2. Zakres opracowania 

2.1. Remont nawierzchni jezdni na długości 1870 m od miejscowości Wasiłowice do 

miejscowości Śmicz. 

Zakres robót drogowych : 

2.1.1. poszerzenie jezdni z 5.00 m do 5.50 m 

2.1.2. odnowa nawierzchni bitumicznej 

2.2. W miejscowości Śmicz zakres robót do wykonania : 

2.2.1. modernizacja skrzyżowania na odcinku 50.00 m i 15.00 m 

2.2.2.  wykonanie studzienek ściekowych 

2.2.3.  odnowa nawierzchni bitumicznej 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię mineralno-bitumiczną o szerokości 

5.00 m na podbudowie z tłucznia naturalnego i kamienia tłuczonego. Pobocza 

gruntowe o zmiennej szerokości oraz obustronne rowy przydrożne, które są 

zamulone od 50% do 70% . Nawierzchnia bitumiczna na całym odcinku drogi 

posiada liczne widoczne łaty po przeprowadzonych remontach cząstkowych, 

powierzchniowe pęknięcia, ubytki w warstwie ścieralnej. W profilu podłużnym i 

poprzecznym stwierdza się liczne wgniecenia, koleiny i wypukłości. Na skrzyżowaniu 

drogi 1205 O z drogą Nr 1613 O w miejscowości Śmicz chodniki z płyt betonowych 

50x50x7 cm posiadają liczne załamania w profilu podłużnym i poprzecznym. 



Krawężniki betonowe zapadnięte w skutku osiadania podłoża i dynamicznych 

obciążeń i uderzeń kołami pojazdów mechanicznych. 

Istniejące uzbrojenie terenu : 

- telefoniczna sieć kablowa  

 Na odcinku od km 0+000 do km 1+800 do drogi przylegają grunty orne, brak 

zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. 

 Uzbrojenie terenu na odcinku 1+800 + skrzyżowanie : 

- telefoniczna linia kablowa 

-kanalizacja deszczowa  

- napowietrzna linia energetyczna N/N 

 Zabudowa  o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym. 

Teoretyczna szerokość pasa drogowego 25850 m2 : 1870 mb = 13,82m 

Szerokość pasa drogowego stwierdzona na podstawie pomiarów w terenie do 

granicy zaoranych gruntów wynosi:                                      w km 0+120 – 13.20m 

                                                                                              w km 0+700 – 12.70m 

                                                                                              w km 1+100 – 11.80m 

                                                                                              w km 1+700 – 13.20m 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu  

    Droga powiatowa pod względem pełnionej funkcji komunikacyjnej jest 

ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników. Zapewnia 

połączenie ośrodków gospodarczych z siedzibami gminy. Obsługuje przyległe tereny 

rolne o łącznej powierzchni 270 ha ( 95 działek rolnych). Średni dobowy ruch w 

tygodniu pomiarów wynosi 926 P. Przewidywany wzrost natężenia ruchu w 2020 roku 

wyniesie 1190 P/d w obu kierunkach. Prognozowane natężenie ruchu 1190 P/d w 

tym 120 samochodów ciężarowych na dobę potwierdza zasadność zaliczenia drogi 

do V klasy technicznej o szerokości jezdni 5.50 m i szerokości korony 8.00 m. Liczba 

załadowanych pojazdów o nacisku powyżej 80 KN/oś na jeden pas ruchu 14 P/d 

klasyfikuje ruch do kategorii lekko-średniej [R3]. Reasumując powyższe zasadne jest 

wykonanie modernizacji tego odcinka drogi(poszerzenie jezdni, uformowanie i 

wzmocnienie poboczy, poprawa odwodnienia, odnowa nawierzchni bitumicznej). 

4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni 

- 4 cm warstwa ścieralna masa mineralno-bitumiczna asfaltowa standard II 

- 4 cm warstwa wiążąca masa mineralno-bitumiczna asfaltowa standard II 

- istniejąca podbudowa  

4.2 Odwodnienie pasa drogowego  



 Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i pobocza spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi do rowów przydrożnych(od km 0+000 do km 1+800). Pozostałe części 

drogi (od km 1+800+skrzyżowanie) odprowadzenie wód opadowych z jezdni i 

chodników powierzchniowe spadkami podłużnymi i poprzecznymi do wpustów 

ulicznych przejazdowych typ ciężki PN/H – 74081 w ilości 5 sztuk i studzienek 

ściekowych podłączonych do istniejącej kanalizacji burzowej. 

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

- powierzchnia jezdni drogowej                                                       11570 m2  

6. Zakres uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Teren inwestycji  nie jest wpisany do rejestru zabytków 

7. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji górniczej. 

8. Wpływ inwestycji na środowisko  

  Inwestycja nie stanowi źródła zanieczyszczeń wydalanych do środowiska, nie 

powoduje uciążliwości ani ograniczeń na terenach otaczających, nie ma 

negatywnego wpływu na środowisko. 

Wykonanie nowej nawierzchni poprawi płynność ruchu pojazdów mechanicznych, 

zmniejszy się emisja spalin do atmosfery.  

Poprawę bezpieczeństwa ruchu uzyska się po wykonaniu zaplanowanych 

robót(poszerzenie jezdni, uformowanie i utwardzenie poboczy, poprawa odwodnienia 

korony drogi, korekta łuków na skrzyżowaniu. 

9. Uwagi końcowe 

- roboty ziemne wykonywać ręcznie w miejscach występowania uzbrojenia 

podziemnego  

- warstwę ścieralną wykonać zgonie z PN – 74/S-9602 

- warstwę wiążącą zgodnie z BN-71/8933-11 

- od km 0+000 do km 1+800 przekrój jezdni drogowy  

- od km 1+800+skrzyżowanie przekrój jezdni uliczny 

                        


