
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

- rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.),

- ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,o drogach publicznych” (t.j. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z

późn. zm.),

- ustawa z dnia 07.07.1984 - ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. późn. zm.),

- umowa z inwestorem,

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali l:1000,

- inwentaryzacja urządzeń wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont części ul. Partyzanckiej w m. Prószków.

3. Opis stanu istniejącego.

Obecnie  ul.  Partyzancka  posiada  zniszczoną  nawierzchnię  bitumiczną  z  licznymi

wybojami i nierównościami. Z biegiem lat pod wpływem warunków atmosferycznych i

obciążeniem  ruchem  nawierzchnia  uległa  znacznemu  pogorszeniu.  Woda  jest

odprowadzana do istniejących kratek ściekowych. W km 0+109 jest zlokalizowany próg

zwalniający.  Jezdnia jest  dwukierunkowa szerokości  5 m bez chodników z poboczami

trawiastymi.

4. Opis stanu projektowanego

Projektowane parametry remontowanej ulicy Partyzanckiej kategorii D (dojazdowej):

• prędkość projektowa 40 km/h,

• szerokość jezdni 5,0 m,

• szerokość ścieku granitowego 0,50 m,

• długość odcinka wynosi:

- wykonanego 602,22 m,

- projektowanego 521,69 m,

- łącznie 1124,96 m.

Istniejącą nawierzchnia bitumiczna nadaje się do wykorzystania jako podbudowa i należy

ją wzmocnić 5 cm grubością warstwy ścieralnej i wyrównaniem średnio 3 cm.



Projektuje się następującą konstrukcję:

a) jezdni przekrój I – I i II - II:

• warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego 0 / 12,8 mm gr. 5 cm,

• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0 / 16 mm śr. gr. 3 cm,

• istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

b) poszerzeń:

• warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego 0 / 12,8 mm gr. 5 cm,

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0 / 16 mm gr. 3 cm,

• podbudowa z kruszywa drogowego o uziarnieniu ciągłym 0-32 mm gr. 20 cm o w

noś. nie mniejszym niż 80% i zagęszczeniu Is > 1,0 wg PN-S-06102: 1997,

• warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10 cm 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

c) zjazdów:

• warstwa ścieralna – z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm,

• podsypka bazaltowa gr. 3 cm,

• podbudowa z kruszywa drogowego o uziarnieniu ciągłym 0-32 mm gr. 25 cm o w

noś. nie mniejszym niż 80% i zagęszczeniu Is > 1,0 wg PN-S-06102: 1997,

• warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10 cm 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

Z uwagi na zmienną szerokość jezdni może zachodzić konieczność dokonania lokalnych

poszerzeń.  Zjazdy zostaną  wykonane tylko  na  szerokość  1  m od  krawędzi  jezdni  lub

ścieku. Szerokości zjazdów zostały podane na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1).

Na zjazdach po stronie prawej należy zastosować krawężniki najazdowe obniżone do + 3

cm w stosunku do krawędzi jezdni.

Przed  wykonaniem  wyrównania  pod  nową  warstwę  ścieralną  nawierzchnię  istniejącą

należy wyremontować (remont cząstkowy).

Kruszywo zastosowane na podbudowy winno być  starannie zagęszczone do uzyskania

wskaźnika zagęszczenia zgodnie z PN-S 02205 (Roboty ziemne. Drogi  samochodowe.

Wymagania i badania).

Do  budowy  należy  użyć  materiały  posiadające  stosowne  aprobaty  techniczne  oraz

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

Po stronie prawej  zastosowano krawężniki  betonowe 15  × 30  × 100 oraz na zjazdach

najazdowe 15 × 22 × 100. Ściek granitowy zostanie wykonany na ławie betonowej B - 15

z kostki 6/8 cm oraz 6/11. Grubość ławy od 20 do 30 cm. Obrzeża betonowe 8 × 30 × 100.

Zastosowano daszkowy spadek poprzeczny jezdni = 2 %. Spadek podłużny jezdni został

pokazany na profilu podłużnym.



5. Badania geologiczne.

Według odrębnego opracowania.

6. Przebudowa urządzeń obcych.

W ciągu drogi występują następujące urządzenia obce:

- linia energetyczna napowietrzna,

- sieć wodociągowa,

- linia teletechniczna.

W  związku  z  planowaną  inwestycją  drogową  nie  zachodzi  konieczność  przebudowy

urządzeń obcych.

7. Odwodnienie.

Odwodnienie  zostało  zaprojektowane  jako  powierzchniowe  do  istniejących  kratek

ściekowych. Na końcu opracowania należy wymienić przyłącze  Ø 150 na nowy wraz z

wpustami na nowe klasy D – 400. Studnie Ø 425 z osadnikiem z PP.

8. Zieleń.

Na przebudowywanym odcinku nie ma konieczności ingerencji w istniejącą zieleń.

9. Oznakowanie.

Oznakowanie stałe – bez zmian.

Opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas robót.

Po wykonaniu robót należy przywrócić istniejące oznakowanie.

10.Skrzyżowania.

Bez zmian.

11.Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczęciem robót należy:

- zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia,

- przeprowadzić  kontrolę  terenu  aparatem  POLTRANS  celem  wyznaczenia

ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

- zlecić  jednostce  wykonawstwa  geodezyjnego  oznakowanie  punktów  osnowy

geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robót,

- wytyczyć  oraz  w  sposób  trwały  i  widoczny  oznakować  w  terenie  lokalizację

projektowanych  obiektów.  Prace  te  powinny  zostać  wykonane  przez  służby

geodezyjne.

- teren  budowy  zabezpieczyć  przed  osobami  postronnymi  oraz  widocznie

oznakować,



- powiadomić  właścicieli  istniejącego  uzbrojenia  terenu  i  właścicieli  działek  o

terminie rozpoczęcia robót,

- oznakować teren prac w pasie drogowym.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką

budowlaną.
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