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 1. CEL OPRACOWANIA 

  

   Celem niniejszego opracowania jest przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Śmiczu. 

Długość drogi docelowo o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi łącznie 836,4 m. 
 

 2. 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/ 

- Aktualna mapa do celów projektowych 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Warszawa 1979, 1982 

-    Decyzja o warunkach zabudowy nr GKZP.6730.24.2019 z dnia 23.09.2019 

-    Geotechniczne badanie podłoża gruntowego 

-    Uzgodnienia z Inwestorem 

 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 

 Przebieg drogi objętej przebudową przedstawiono na kopii mapy do celów projektowych. 

Opracowanie w całości tj. na odcinku od 0+000.00 do 0+836,40m znajduje się na terenie inwestora w 

tym, część działki 486 objęta jest umową urzeczenia. Projektowana droga ma szerokość zmienną- 

średnia szerokość to 3,50m, 2,8m i 3,3m natomiast pobocze wzmocnione obustronnie po 0,15 m 

tłuczniem. W części gdzie znajduje się istniejąca droga tłuczniowa należy skorytować pobocze na 

szerokości 40cm i 100cm w zależności od lokalizacji w celu dokonania wymiany podłoża-tłuczniem 

gr.25cm. Na podłoże kamienne projektuje się warstwę wyrównawczą z tłucznia gr 5cm, zaś na podłoże 

z kamieni polnych (kocich łbów) warstwę wyrównawczą w ilości 100kg/m2. Na tak przygotowane 

podłoża projektuje się warstwę ścieralną i wiążącą wg szczegółowego opisu w pkt. 5.1 W celu 

prawidłowego odprowadzenia wody deszczowej projektuje się dodatkowo krawężniki betonowe i 

najazdowe na ławie fundamentowej usytuowane wg projektu zagospodarowania terenu. 
Uwaga! 

Istniejące podłoże na projektowanych odcinkach jest mało stabilne o czym świadczą występujące 

poprzeczne i podłużne załamania (klawiszowanie) oraz występujące odkształcenia i sfałdowania 

nawierzchni na wskutek obciążenia ruchem pojazdami rolniczymi. W związku z powyższym należy 

wykonać stabilizacje istniejącej nawierzchni, a następnie wzmocnić projektowanymi warstwami. 
W zakres robót wchodzi: 

- wyprofilowanie i ułożenie na poboczu obustronnie mieszanki kamiennej bazaltowej lub 

szarogłazowej frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm, 

- wyprofilowanie i ułożenie mieszanki kamiennej bazaltowej lub szarogłazowa frakcji 0/63 mm gr. 25 

cm (warstwę tą należy ułożyć za pomocą rozściełacza) w części objętej korytowaniem jednostronnym 

i dwustronnym. 

- stabilizacja podłoża i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, 

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11 mm   

(na podłożu tłuczniowym gr. 5 cm, na podłożu z kamieni polnych gr.4cm) 

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16 mm 

(na podłożu tłuczniowym gr. 5 cm, na podłożu z kamieni polnych gr.4cm) 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11 mm w 

ilości 100kg/m2. 

- regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych wraz z ich kompletnym remontem/ wymianą. 

- regulacja istniejących zasuw wodociągowych 

- wykonanie krawężników betonowych najazdowych i zwykłych wg projektu zagospodarowania 

terenu. 

 

 

 

 



 

4. STAN  ISTNIEJĄCY 

 Droga znajduje się na terenie administrowanym przez Inwestora i stanowiącym jego własność. 

Działka 486 podlega urzeczeniu.  Istniejąca droga posiada nawierzchnię kamienną na pow. ok 1617 

m2 oraz z kamienną na pozostałym obszarze ok.1340 m2. Istniejąca szerokości jezdni jest zmienna. 

Nawierzchnia posiada liczne nierówności, sfalowania i wyboje. Wyjeżdżony pas drogi z kamienia 

tworzy koryto zagłębione w stosunku do otaczającego terenu. Powoduje to brak możliwości spływu 

wód opadowych z tej drogi, i tworzenie się na niej dość często zastoisk wody i błota, które utrudniają, 

a czasami uniemożliwiają przejazd. Do działki objętej opracowaniem dochodzą sąsiadujące drogi 

szutrowe do dróg polnych. Działka objęta opracowaniem - niezabudowana. Sąsiednie działki 

zabudowane nie kolidujące wykonaniu w/w inwestycji. Wzdłuż drogi objętej opracowaniem 

występują urządzenia sanitarne. 

 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

5.1. PODSTAWOWE  ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE 

Wg załączników. 

 

Wytyczenie niwelety drogi należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu , korygując – 

profilując lokalne zawyżenia ,obniżenia terenu poprzez ułożenie w-wy mieszanki kamiennej 

bazaltowej lub szarogłazowej frakcji 0/63 mm gr. 25 cm w miejscach gdzie będzie korytowane, a na 

całości nawierzchni z tłucznia wykonać warstwę wyrównawczą z kamienia gr 0-31,5mm gr.5cm. Na 

tak przygotowane podłoże projektuje się warstwę ścieralną gr 5cm i warstwę wiążącą gr 5cm. 

 Na istniejącej nawierzchni z kamieni polnych tzw. „kocich łbach” projektuje się warstwę 

wyrównawczą z mieszanki asfaltowej w ilości 100kg/m2, następnie warstwę ścieralną gr.4cm  

i wiążącą gr.4cm. 

 

ODWODNIENIE 

 

Odwodnienie drogi tak jak w chwili obecnej odbywać się będzie powierzchniowo na tereny pasa 

drogowego spadkiem dwustronnym i jednostronnym o nachyleniu min 2%. Podczas profilowania 

należy zwrócić szczególna uwagę na spadki poprzeczne i podłużne, tak aby dostosować je do rzędnych 

istniejących wpustów ulicznych, które należy wyremontować lub wymienić w zależności od stanu 

technicznego pod nadzorem miejscowych Wodociągów i Kanalizacji w Białej. 

Studzienki ściekowe wykonać jako betonowe z wpustem ulicznym D-400 typu jezdniowego oraz 

koszem na liście i zanieczyszczenia. Należy zwrócić szczególna uwagę na istniejące kręgi oraz ich 

stan techniczny. 

 

ELEMENTY DROGOWE 

W ramach przedmiotowego zadania  przewidziano do montażu krawężniki betonowe na ławie 

betonowej z betonu C-12/15 jako zwykłe, i najazdowe oraz posadowione na ławie betonowej z betonu 

C-12/15 gr. 10 cm. 

 

POBOCZA 

Na odcinku drogi po wykonaniu konstrukcji drogi  należy wykonać pobocza szerokości 0,25m. Gr 

15cm. Pobocza wykonać z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-63mm. Teren przylegający do pasa 

drogowego należy w optymalny sposób rozplantować  i oczyścić  aby zapewnić spływ wody opadowej. 

Należy pamiętać o dodatkowej warstwie tłucznia w miejscu korytowatym gr 20cm na szerokości 40cm 

i 100cm w zależności o lokalizacji. 

 

ISTNIEJĄCE ZJAZDY 

 

W ramach zadania projektuje się również wykonanie zjazdów o nawierzchni asfaltowej gr. 5cm na 

wcześniej ułożonej warstwie z mieszanki bazaltowej lub szarogłazowej o frakcji 0-31,5mm,gr 10cm. 

Szerokość zjazdów dostosować do istniejących. Zjazdy projektuje się do granicy działki inwestora. 



 

 

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

 W trakcie wykonywania robót nie wyklucza się wystąpienia istniejących mediów nie 

naniesionych na mapie do celów projektowych. Dlatego też należy zwrócić szczególna ostrożność na 

prace wykonywane w pobliżu istniejących słupów elektrycznych, jak również zasuw wodociągowych 

i innych urządzeń. W przypadku wystąpienia nienaniesionych mediów bądź innych kolizji należy 

wzdłuż nich wykonać rury osłonowe. Rury osłonowe powinny być długości min 1,0m poza obrys 

zabezpieczanej po obu stronach kolizji. Regulacji należy poddać wszystkie zasuwy wodociągowe 

wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi. 

 

5.2. PODSTAWOWE  PARAMETRY TECHNICZNE 

 

   klasa drogi:     L - lokalna 

     długość odcinka:   836,40 m 

   szerokość jezdni:    3,5m; 2,8m, 3,3m 

   szerokość pobocza:    0,25 m 

   szerokość drogi:   3,5m; 2,8m, 3,3m                                

 

5.3. ROZWIĄZANIA   SYTUACYJNE 

 

 Projektowana przebudowa drogi częściowo zmienia przebieg istniejącej osi. Stan 

projektowany zagospodarowania terenu w pełni uwzględnia obsługę istniejących zjazdów 

występujących wzdłuż linii rozgraniczających oraz połączeń z drogami bocznymi na skrzyżowaniach-

droga powiatowa. Projektowane zjazdy do granicy działki inwestora. 

 

5.4. UKŁAD  WYSOKOŚCIOWY - NIWELETA 

  

Profil podłużny jezdni dowiązano do istniejącego ukształtowania terenu. Należy zachować minimalne 

spadki podłużne nie mniejszy niż 0,5%. 

 

5.5. PRZEKRÓJ   POPRZECZNY 

 Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako przekrój daszkowy oraz pulpitowy jednostronny. 

Spadki na jezdni bitumicznej 2% w kierunku pobocza na działkę inwestora. 

 

5.6. Wytyczne realizacji 

1. 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. 

• Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST. Roboty 

w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przed 

oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu 



uzbrojenia.  Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu 

prowadzenia robót.  Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i 

ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni 

i na wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 

Uwagi końcowe: 

 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały, które zostały do-

puszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na które wydano 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą, 

aprobatę techniczną, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy obowiązany jest na okres 

prowadzenia robót budowlanych przechowywać w/w oświadczenia certyfikaty oraz udostępniać 

je przedstawicielom uprawnionych organów. 

• 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. 

 

6. ROBOTY   ZIEMNE. 

 

 Roboty ziemne obejmują swoim zakresem prace przy wykonaniu wykopu pod konstrukcję 

jezdni, wjazdy i chodniki oraz kanalizację. Powierzchnię nasypu i koryta należy dokładnie wyrównać, 

wyprofilować do zadanych spadków oraz dodatkowo zagęścić. W trakcie robót ziemnych, wykop 

korytowy i nasypy  należy chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i zapewnić odprowadzenie 

wody opadowej. 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. Szczególną uwagę należy zwrócić na podniesienie 

poziomu terenu, istniejące okablowanie w części zabudowanej oraz istniejący drzewostan. 

Uszkodzenie sieci spowodowane przez wykonawcę będzie usunięte na jego koszt. 

 Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają zabezpieczenia i oznakowania terenu 

budowy oraz poinformowania właścicieli działek sąsiednich o tymczasowych problemach z dojazdem 

z powodu wykonywanej przebudowy drogi. 
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