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    OPIS TECHNICZNY

 

LOKALIZACJA:   PRÓSZKÓW



1. Cel opracowania
     Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej  w granicach istniejącego pasa
drogowego obejmująca działki działki 66/3;  418/1;418/2 ;427   Długość przebudowywanej drogi 
wynosi 1610mb  Przebudowa  drogi oraz  chodników ma na celu poprawienie komunikacji oraz 
bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz poprawy stanu technicznego nawierzchni. W ramach inwestycji 
przewiduje się również przebudowę odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulic.  

      Zakres prac objętych przebudową 
1. roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu)
2. roboty realizacyjne - zabezpieczenie  istn. sieci (kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicznej, 

oświetlenia ulicznego ułożenia kabla)
3. rozebranie istn. elementów drogowych tj: krawężników, nawierzchni, chodników
4. budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej 
5. budowa oświetlenie ulicznego oraz zabezpieczenie kabli (wg opracowania branży elektrycznej)
6. roboty realizacyjne przebudowy drogi (roboty ziemne, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, 

wykonanie konstrukcji drogi oraz nawierzchni zgodnie z przekrojami, wbudowanie elementów drogowych
krawężników, obrzeży).

7. Wykonanie nawierzchni  chodników  z kostki betonowej
8. Utwardzenie wjazdów na posesję – docelowo o nawierzchni z kostki betonowej w granicach pasa 

drogowego
9. roboty wykończeniowe – profilowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy.
10. wykonanie  oznakowania ,regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu
11. Uporządkowanie terenu robót

Opis stanu istniejącego
 Droga objęta opracowaniem  zlokalizowane są w powiecie opolskim w gminie Prószków                                

w miejscowości Prószków i ma  charakter  drogi  dojazdowej klasy D  służącej obsłudze  komunikacyjnej  

zwartej  zabudowy  mieszkaniowej  typu  wiejskiego, działek budowlanych oraz pól. 

Na dalszym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntową.  Część odcinka drogi gruntowej tj. od km 1+150 

do km 1+300 nieznacznie przebiega poza działką drogową. Odwodnianie odcinka drogi do km 0+100 odbywa

się poprzez istniejące wpusty kanalizacji deszczowej. Na dalszym odcinku odwodnienie drogi odbywa się 

powierzchniowo w kierunku istniejących rowów przydrożnych. Część odcinków rowów działają także jako 

odparowująco – chłonne, natomiast cześć rowów jest zamulona, zasypana. Niedrożność rowu oraz 

istniejącego układu melioracyjnego powoduje zastoiska wody na jezdni oraz na polach uprawnych.  

Podłoże gruntowe
Dla projektu przebudowy wykonano badania istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego.

Na ulicy Zielonej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 429 do km 0+430 droga posiada nawierzchnię 

bitumiczną o szerokości 3.50-4.0m o gr.5cm  ułożoną na w-wie kamienia wapiennego gr.25cm. Podłoże 

gruntowe stanowią   piaski pylaste, gliniaste zaliczane do gruntów wysadzinowych grupy nośności G-2-G3. 

Sieć uzbrojenia terenu 

-kanalizacja sanitarna
-wodociąg w 110  z  przyłączami  do  budynków  mieszkalnych,
-kable  telefoniczne ziemne,
-napowietrzna  linia  energetyczna z  lampami  oświetlenia ulicznego,
-kable  energetyczne  ziemne,
-słupy  napowietrznej linii  telefonicznej,



Szczegółową lokalizację  uzbrojenia terenu przedstawiono na planie  sytuacyjnym zagospodarowania
terenu w skali 1:500. Uzgodnienie Komisji Koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Opolu stanowi
załącznik  opracowania.  Na etapie  realizacji  robót należy ręcznie  dokonać  przekopów kontrolnych w celu
rzeczywistego zagłębienia i przebiegu oraz określenia stanu technicznego urządzeń podziemnych.

Koncepcja rozwiązania projektowego 

Podstawowe parametry techniczne

 - długość odcinka drogi                                                                          1610m
 - kategoria ruchu                                                                                    KR1
 - obciążenie nawierzchni                                                                       115 kN/oś
 - klasa techniczna drogi                                   - D
 - prędkość projektowa     - 30km/h
 - szerokość jezdni     - 3.5-5.0m
 - spadki poprzeczne jezdni           - od 2,0% 
 - spadki poprzeczne poboczy     - 6,0%
 -  rodzaj nawierzchni jezdni                                                             - beton asfaltowy 
 - rodzaj nawierzchni chodnika                                                         - kostka betonowa gr.8cm

            - rodzaj nawierzchni zjazdów                                                           - kostka betonowa gr.8cm
 - spadek chodnika                                                                             - 2%
  

Stan projektowany

Przebieg projektowanego do przebudowy  odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy do celów 
projektowych na planie w  skali  1: 500.  Projektowana trasa przebiega w granicach istniejącego pasa 
drogowego i pokrywa się  po trasie istniejącej jezdni.  

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI KM 0+000 DO KM 0+700.00

Zaprojektowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi. Po rozbiórce elementów drogi: nawierzchni istn.
krawężników , obrzeży , chodników istn. należy przystąpić do robót ziemnych korygując nawierzchnie pod 
nowe warstwy konstrukcyjne. Na ul. Zielonej zaprojektowano wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego 
poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementowo – piaskowej  o  Rm = 5MPa dowiezionej z wytwórni 
gr.15cm.  Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. Po wykonaniu stabilizacji podbudowę należy pielęgnować do uzyskania 
projektowanej wytrzymałości. Drugą górną w-wę podbudowy należy wykonać z kamienia łamanego o 
uziarnieniu 0-31,50 gr.20cm. Podbudowa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do 
uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia. Nawierzchnie jezdni należy wykonać w dwóch warstwach z
betonu asfaltowego (w-wa wiążąca z betonu AC16W gr.7cm oraz w-wę ścieralną z betonu AC11S gr.5cm. 

KONSTRUKCJA DROGI KM 0+000.00 do KM 0+700.00

-w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm 
-skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
-w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr.7cm
-skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
-górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.20cm                     
-dolna w-wa podbudowy  stabilizacja cementowo - piaskowa o Rm=5MPa dowieziona z wytwórni  
                                                                                  grub. 15 cm



CHODNIKI 
Wzdłuż odcinka drogi km 0+000.00 do km 0+265 zaprojektowano  zgodnie z planem chodnik  o 

szerokości 2,0m.  Chodnik należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z miału kamiennego, 
podbudowie z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.15cm. Chodnik należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100 
wtopionym wbudowanym na ławie betonowej. Spadek chodnika min 2% w kierunku jezdni. Część istn. 
nawierzchni utwardzonych przylegających do przebudowanego chodnika należy przełożyć i wyregulować 
wysokościowo. Niweletę drogi należy wytyczyć w taki sposób aby w jak najmniejszy sposób ingerować  w istn.
nawierzchnię utwardzoną. 

- Konstrukcja nawierzchni chodników

-warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubości 8 cm 
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm , 

-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego  mechanicznie – 15cm 
 

ZJAZDY

Na odcinku drogi zaprojektowano utwardzenie zjazdów indywidualnych. Zjazdy należy wykonać z kostki 
betonowej gr.8cm ułożonej na warstwie miału kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia łamanego 
granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.25cm. Na wjazdach należy zastosować krawężnik najazdowy 
15x30 który  należy wynieść  w stosunku do nawierzchni jezdni +3 cm. Połączenie nawierzchni  zjazdów z 
proj. drogą  należy wykonać poprzez zastosowanie normatywnych skosów 1:1. Skosy oraz obrzeża zjazdów 
poza chodnikiem należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100 wbudowanym na ławie bet. C12/15. Nawierzchnię
zjazdów z nawierzchnią istniejącą należy wyprofilować w taki sposób by nie powstał próg architektoniczny 
uskok obu nawierzchni. Spadek poprzeczny  dostosować do bramy wjazdowej oraz nawierzchni istniejącej. 
Od strony działki prywatnej -  posesji zaprojektowano na wjazdach  krawężnik bet. najazdowy 15x22x100 
wtopiony.  W przypadku wjazdów istniejących – utwardzonych należy dowiązać się do istn. nawierzchni 
utwardzonej w taki sposób aby nie powstał uskok poprzeczny obu materiałów. Wjazdy istniejące które 
posiadają nawierzchnię utwardzona kostka betonową bądź kostką kamienną należy rozebrać. Materiał z 
rozbiórki wjazdów istniejących dla właściciela posesji. Wymianę nawierzchni istn. wjazdów należy uzgodnić 
z inspektorem nadzoru oraz inwestorem zadania. 

Konstrukcja nawierzchni   zjazdów składać się będzie:

- warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej  grubości 8 cm,

        (kostka staromiejska, stylizowana na bruk rzymski o barwie kolor jesieni).

- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm , 

podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie – 25cm

ODWODNIENIE
Trasy kanałów pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w części graficznej opracowania. 
Kanalizację projektuje się z rur i kształtek z PVC SN12 o ściance litej, kielichowych, łączonych na uszczelki, 
wykonane zgodnie z normą PN-EN 1401. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a 
więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji 
wykonania). Rury posiadające aprobatę IBDIM oraz posiadające również wewnętrzny nadruk identyfikacyjny.
Do zabudowy należy zastosować rury o wytrzymałości nie mniejszej niż te, które pokazano w projekcie. 
Wymagana jest wskazana wytrzymałość obwodowa rur oraz bardzo staranny montaż (odpowiedni materiał 
podsypki i obsypki oraz odpowiednie zagęszczanie warstw gruntu). Projektuje się pełną wymianę gruntu w 
miejscach posadowienia kanałów.
Rury układać w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce o gr. 20 cm.
Podsypkę i obsypkę należy układać równomiernie z obydwu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po 
wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur zarówno w rzucie jak i w ich przekroju 
poprzecznym. Zagęszczenie tych warstw powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15 cm) lub



lekkim sprzętem (warstwami do 30 cm grubości) – niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Strefa 
ułożenia przewodu ma bowiem największe znaczenie dla wytrzymałości kanału i dlatego nie wolno dopuścić 
do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury (podbicie „pach” przewodu), a 
zagęszczenie nie może być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor`a. Warstwa obsypki grubości 5 
cm układana bezpośrednio na podsypce i bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej
niż do stanu średniego zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ułożenie. Pod złączami należy 
wykonać zagłębienia pod kielichy, aby przewody nie opierały się na złączach. Wykopy zagęścić w dalszej 
części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=0,98÷1,00 (zgodny z 
podanym w części drogowej). Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

  STUDNIE REWIZYJNE 
 Zaprojektowano studnie  rewizyjne z rur strukturalnych z polipropylenu (PP) o średnicy 1000 mm  szczelne z
dnem. Przykrycie studni rewizyjnej za pomocą  włazu żeliwnego typ ciężki 40 t średnicy 600 mm.
W miejscu projektowanej studnie  zgodnie z planem należy  przygotować wykop.  Na dnie wykopu 
przygotować podbudowę z chudego betonu ubijanego Po wykonaniu podbudowy  należy ułożyć i 
wypoziomować kinetę a następnie podłączyć rury kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kinety, zasypać 
wykop zasypką¹ wstępnie (10cm ponad poziom rury).Zagęszczanie należy przeprowadzić ręcznie, warstwami 
co 15cm lub lekkim sprzętem mechanicznym (warstwa do30cm). Kielich kinety pozostaje ponad zasypkę  
Następnie należy przygotować rurę trzonową karbowaną o projektowanej długości oraz założyć uszczelkę. Po 
wykonaniu i uszczelnieniu rurę trzonową należy zamontować na kniecie. Po wykonaniu rury trzonowej należy 
zamontować podobnie jak inne elementy studni stożek studni. W przypadku małej głębokości stożek można 
zamontować bezpośrednio na kniecie. W celu uzyskania wymaganej wysokości studni można obcinać w 
zaznaczonych miejscach cylindryczny część stożka (od min 1cm do max 25cm).  Zasypywanie studni powinno 
odbywać się warstwami, równomiernie z każdej strony o grubości warstwy w stanie luźnym nie większej niż 
30 cm. Zagęszczenie warstw zasypki wokół studni należy wykonywać lekkim sprzętem zagęszczającym 
(płytami lub stopami wibracyjnymi).Do zagęszczania zasypki w bezpośrednim sąsiedztwie studni nie 
dopuszcza się stosowania ciężkiego sprzętu. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić nie mniej niż 
Is=0,98. Po zagęszczeniu obsypki należy ułożyć pierścień odciążający oraz właz żeliwny projektowanej klasy. 
W celu zabezpieczenie.  Właz należy zakotwić albo zabetonować. Rzędne studni rewizyjnych należy 
dostosować do przebiegu  dna kolektora KD300 , górę do nawierzchni istn. w poszczególnym przekroju. 
Wszelkie urządzenia zlokalizowane w jezdni tj. włazy, pokrywy studni należy wyregulować do poziomu 
nawierzchni w danym przekroju. W przypadku bliskiej lokalizacji  proj. studni od infrastruktury podziemnej 
roboty związane z wykopem prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności

WPUSTY
  Studzienki ściekowe – wpusty wykonać z rur strukturalnych z polipropylenu (PP)  o średnicy 600 mm 
wysokości min 1.50m z wpustem uliczny 40 t oraz osadnikami minimum 50 cm poniżej dna przykanalika. 
Studzienkę osadnikową wykonujemy na bazie rury wznoszącej karbowanej DN 600. Należy zamówić rurę o 
odpowiedniej długości, fabrycznie zaślepioną z jednej strony lub zalepić na miejscu budowy. Zaślepienie 
stanowi szczelne dno studzienki. Zwieńczeniem studzienki deszczowej jest żeliwny wpust deszczowy klasy 
D400 osadzony na rurze teleskopowej. W rurze wznoszącej wycinamy otwory potrzebne do wykonania 
przykanalika i montujemy wkładkę in-situ. Przykanalik wykonać z rur PCV-u litych pełnych o sn 12kn/m 
średnicy 200 mm.  Przykanaliki należy układać ze spadkiem min 1% w kierunku proj. studni rewizyjnych Na 
podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 15 cm od spodu rury, 15 cm od 
wierzchu rury. Wykop w miejscu posadowienia studni powinien być minimum 50 cm szerszy od średnicy 
zewnętrznej studni. Po osadzeniu, przed instalacją rury należy sprawdzić stan kielichów oraz uszczelek. 
Zasypywanie studni powinno odbywać się warstwami, równomiernie z każdej strony o grubości warstwy w 
stanie luźnym nie większej niż 30 cm. Zagęszczenie warstw zasypki wokół studni należy wykonywać lekkim 
sprzętem zagęszczającym (płytami lub stopami wibracyjnymi). Do zagęszczania zasypki w bezpośrednim 
sąsiedztwie studni nie dopuszcza się stosowania ciężkiego sprzętu. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien 
wynosić nie mniej niż Is=0,98 



WŁĄCZENIE 

W związku przebudową ul. Zielonej projektuje się przebudowę  skrzyżowania – włączenia do drogi
wojewódzkiej w granicach istn. pasa drogowego.  Przebudowa polegać będzie na wymianie konstrukcji drogi
zgodnie z przekrojami i wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr.5cm oraz nową
w-wę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr.7cm. Na styku połączenia DW z drogą gminną należy
wykonać ściek z kostki kamiennej szer.30cm. Ściek należy wykonać na ławie betonowej z betonu C12/15.
Kostki zaspoinować należy zaprawą cementową. Styk połączenia (początek opracowania) należy uszczelnić
bitumiczną  zalewą  asfaltową.  Zaprojektowano  zmniejszenie  istniejącej  szerokości  włączenia  poprzez
ograniczenie  jezdni  krawężnikiem .   Łuki  kołowe  włączenia  należy  ograniczyć  nowym krawężnikiem  bet.
najazdowym  15x30x100  (15x22x100  na  przejściu  dla  pieszych).   Projektowane  krawężniki  najazdowe
15x22x100 należy wynieść w stosunku do jezdni +1cm(+3cm w stosunku do proj. ścieku z kostki kamiennej).
Dodatkowo w obrębie skrzyżowanie z ul. Zieloną zaprojektowano przejście dla pieszych do którego prowadzić
będzie proj. chodnik szer. 2,0m z kostki betonowej. Na odcinku projektowanego chodnika należy wykonać
ściek z kostki kamiennej który należy powiązać wysokościowo z istniejącym. Projektowane przejście zostanie
doświetlone poprzez projektowaną lampę oświetleniową zawieszoną na istniejącym słupie zlokalizowanym
przy posesji nr 15.   
 

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI KM 0+700 DO KM 1+610

Na odcinku od km 0+700 do km 1+610 zaprojektowano wyprofilowanie istniejącej nawierzchni 

gruntowej. Po wyprofilowaniu nierówności należy wykonać stabilizację istniejącego podłoża gruntowego 

dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody, E2>130 MPa  doziarnieniem 

pospółka zaginioną (15cm pospółka dowieziona zagliniona + 15cm istniejące podłoże gruntowe) łączna gr. 

stabilizacji 30cm .  Przed przystąpieniem do robót należy opracować receptę laboratoryjną składu mieszanki 

gruntowej stabilizowanej dodatkami w celu oceny czy wykonana na danym odcinku drogi stabilizacja 

wykazuje założone właściwości i parametry odbiorcze oraz czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi 

i wymaganiami producenta materiałów.  Roboty stabilizacyjne można wykonywać w okresie, gdy temperatura 

otoczenia nie jest niższa niż +2°C, natomiast temperatura powierzchni gruntu nie powinna być niższa niż 0°C .Nie 

zaleca się przystąpienia do robót w okresach prognozowanych obfitych opadów atmosferycznych, ze względu na 

niebezpieczeństwo przewilżenia mieszanki gruntowej . Podłoże przed przygotowaniem do  stabilizacji 

powinno spełniać  wymagania  założonej  grupy  nośności. Nie powinny również występować nietypowe 

zjawiska geologiczne negatywnie wpływające na proces stabilizacji oraz warstwę stabilizowaną (tj. 

zwierciadło wód gruntowych w poziomie korony drogi i powyżej tego poziomu, zjawiska i formy krasowe, 

osuwiskowe, sufozyjne oraz kurzawkowe). Powierzchnia gruntu, który ma zostać poddany procesowi 

stabilizacji, powinna zostać wstępnie wyrównana, a po stabilizacji wyprofilowana do projektowanych 

spadków poprzecznych i podłużnych, oraz przechyłek na łukach. Nierówności powierzchni w kierunku 

poprzecznym i podłużnym nie mogą przekraczać 25 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z 

projektowanymi, z tolerancją ±0,5%. Odchyłki w rzędnych nie powinny być większe niż ±2 cm. Brak 

wstępnego profilowania może skutkować brakiem stałej grubości warstwy podbudowy, a tym samym 

miejscowym obniżeniem jakości i trwałości nawierzchni. Przed wprowadzeniem dodatków płynnych 

zwiększających odporność na absorpcję kapilarną wody, grunt należy obowiązkowo wzruszyć (przynajmniej 

powierzchniowo) przy pomocy maszyny mieszającej. Powierzchniowe wzruszenie zapobiega 



nierównomiernemu „spływaniu” dodatków. W przypadku dużych spadków podłużnych wzruszanie może być 

także wskazane w przypadku dodatków sypkich (zapobieganie „zsuwania” się dodatków). 

Dodatki, w zależności od ich postaci (sypkie, płynne) należy dozować standardowym drogowym sprzętem 

budowlanym. W sytuacjach, gdy dodatki występują w formie płynnej i nie są dozowane bezpośrednio na rotor 

wskazane jest zastosowanie układu równomiernego wydatku oraz wstępnego wzruszenia powierzchni gruntu 

Dozowanie dodatków powinno odbywać się w całej szerokości pasa roboczego stabilizowanego gruntu.

Mieszanie składników bezpośrednio na budowie powinno być wykonywane do momentu uzyskania przez 

mieszankę odpowiedniego rozdrobnienia na całej grubości spulchnianej warstwy . Ostateczne zagęszczanie 

powinno być wykonywane w ciągu 2-3 godzin po zakończeniu procesu mieszania i profilowania w wilgotności 

optymalnej mieszanki. Zagęszczanie należy wykonywać sprzętem mechanicznym metodami statycznymi i/lub 

dynamicznymi. Maksymalna grubość pojedynczej zagęszczanej warstwy nie może przekraczać 45cm. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd .Spoiny 

robocze nie są wymagane. Połączenie następnego odcinka stabilizacji następuje po spulchnieniu 30 cm w głąb 

poprzedniej działki roboczej przy jednoczesnym dozowaniu dodatków w ilościach podanych w receptach 

laboratoryjnych. Po wykonaniu zagęszczenia warstwy podbudowy stabilizowanej dodatkami nie ma potrzeby 

jej szczególnej pielęgnacji. W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych może dochodzić do zbyt 

intensywnego wysychania wierzchniej warstwy podbudowy co doprowadza do niekorzystnych, gwałtownych i 

nierównomiernych zmian sztywności podbudowy w całym jej przekroju. W takich sytuacjach należy skropić 

podbudowę wodą bezpośrednio po zakończeniu procesu zagęszczania końcowego. Podbudowa po wykonaniu,

a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Podbudowę przed 

układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy oczyścić z luźnego materiału, brudu, błota 

przy użyciu szczotek mechanicznych lub ręcznych. Przed przystąpieniem do ułożenia  nawierzchni  z 

mieszanek mineralno - asfaltowych ułożonych bezpośrednio na podbudowie stabilizowanej dodatkami należy 

dokonać połączenia międzywarstwowego za pomocą emulsji asfaltowej. Po skropieniu podbudowy należy 

wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego w dwóch warstwach.

KONSTRUKCJA DROGI KM 0+700.00 do KM 1+610.00

         - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (warstwa ścieralna) gr 4cm

 skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (warstwa wiążąca) gr 4cm

- Podbudowa gruntowa stabilizowana dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody, 
E2>130 MPa gr.30cm z doziarnieniem pospólką zaglinioną dowiezioną gr.15)
(15cm pospółka dowieziona + 15cm istniejące podłoże gruntowe) łączna gr. stabilizacji 30cm 

ZJAZDY Z MIESZANKI KAMIENIA OBSŁUGUJĄCE DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Na całym odcinku drogi zaprojektowano zjazdy obsługujące działki rolne. Projektowane zjazdy 
indywidualne należy wykonać o szerokości zgodnej z planem.  Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z 
kamienia powstałego z rozbiórki istn. nawierzchni drogi gr.25cm zaspoinowaną miałem kamiennym. Pod 
wjazdami zaprojektowano przepust z PP fi 300 o SN=8kN/m2.  



PRZEPUSTY

Projekt zakłada wykonanie przepustów pod zjazdami (przepusty w ciągu rowów). Projektowane 
przepusty mają na celu przeprowadzenie wód opadowych pomiędzy rowami drogowymi lub przeprowadzenie 
rowów melioracyjnych i cieków pod korpusem drogowym.
Pod zjazdami zaprojektowano przepusty fi 300mm z polipropylenu o SN 8 kN. Rury przepustu należy ułożyć 
na podsypce z pospółki gr.15cm  Obsypkę przepustu należy wykonać pospółką lub piaskiem i układać 
jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać normowej wilgotności optymalnej.  Wlot i 
wylot przepustów obrukować kamieniem polnym, otoczkami na podbudowie betonowej gr.15cm. Część 
istniejących przepustów które są w dobrym stanie technicznym należy oczyścić oraz  obrukować  jw.

ODWODNIENIE

Jako podstawowy system odwodnienia drogi przyjmuje się system otwartych rowów. Rowy zgodnie z 
planem należy odtworzyć w taki sposób aby zapewnic spływ wód z korpusu drogowego oraz otaczającego go 
terenu – pól uprawnych.  Zastosowano rowy trapezowe  o pochyleniu skarp 1:1.5 (lokalnie 1:1 ze względu na 
ograniczenia szer. pasa drogowego) oraz  szerokości dna równiej 0.4m. Spadek rowu dostosować do rzędnych
istniejących przepustów aby zapewnić ciągłość odpływu wód opadowych w kierunku docelowym tj. w 
kierunku istniejącej rzeki. 

5. Rozwiązania wysokościowe

W opracowaniu przyjęto następujące założenia:
 projektowana oś drogi zbliżona jest do istniejącej osi drogi 
 zachowanie normatywnych pochyleń
Początek i koniec projektowanego odcinka dowiązano wysokościowo do wysokości istniejącej nawierzchni 
bitumicznej.  Przebieg projektowanej niwelety drogi przedstawia rysunek ,, Profil podłużny''. 
Na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej niweletę jezdni dostosować do stanu  przed przebudową 
(lokalnie korygując do wysokości wjazdów do posesji). 
Na odcinku pól uprawnych niweletę jezdni należy dostosować do spadku naturalnego. Zaleca się 
wyprofilowanie , oczyszczenie istn. nawierzchni . Niweletę ukształtować w sposób zapewniający optymalny 
spływ wód. Ewentualne zmiany uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

6. Docelowe oznakowanie
Projekt docelowego oznakowania powyższej drogi stanowi odrębne opracowanie. 

7. Postanowienia końcowe.     
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/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.    

8. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane
do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
Teren , na którym projektowana jest droga  jest wpisany do rejestru zabytków i  podlega ochronie  
zlokalizowana jest w strefie,, B''  ochrony konserwatorskiej.  Projektowane rozwiązania przebudowy 
drogi zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w Opolu. Uzgodnienie stanowi 
załącznik opracowania.  

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – nie 
dotyczy.



Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody -nie dotyczy
oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków-wody opadowe tak jak w chwili obecnej będą 

powierzchniowo spływać do istniejącej kanalizacji deszczowej,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości

i zasięgu rozprzestrzeniania się- Planowane przedsięwzięcie nie stanowi źródła zanieczyszczeń wydalanych do
atmosfery, nie powoduje wzrostu uciążliwości ani ograniczeń na terenach otaczających i nie posiada 
negatywnego wpływu na środowisko, a w szczególności na powietrze atmosferyczne, glebę, wody podziemne i 
powierzchniowe oraz zieleń, a zatem nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko,

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów-odpady (masy ziemne) powstaną wyłącznie w czasie budowy 
drogi i zostaną wywiezione zutylizowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa – w czasie eksploatacji – 
odpadów brak,

d  ) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się-Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca 
sprzętu mechanicznego. Może dojść do krótkotrwałego wzrostu hałasu i emisji spalin uciążliwych dla 
mieszkańców, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ponadto prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie 
realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddziaływania na etapie realizacji zadania będą tymczasowe, a 
ujemny wpływ na środowisko ustanie po zakończeniu robót drogowych.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne-Roboty będą prowadzone na niewielkiej głębokości i w oddaleniu od ujęć 
wodnych, dlatego nie nastąpi odsłonięcie warstw wodonośnych. Zadrzewienia istniejącego brak.

Przyjęte rozwiązania mają służyć ograniczeniu uciążliwości związanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestników ruchu 
drogowego.

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania obiektu znajduje się na działkach na których został zaprojektowany. Obszar ten został 
określony ba podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

   Opracował:      mgr inż. Grzegorz Kaczmarek

   Projektował :    mgr inż. Tomasz Sokulski                   
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1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykończeniowe.

      1.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
          -  rejon pasa drogowego,
1) tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,
1.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.
We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istnieją zagrożenia spowodowane prowadzeniem robót w 
pobliżu użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia 
sprawności wzroku i słuchu.
1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym  muszę być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z 
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez 
odpowiedni organ.
Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić światłem o 
natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało użytkowników drogi.

1) Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych

· Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy go zapoznać z 
istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić 
przez pracownika w karcie szkolenia.
· Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami
Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:
6. -Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
7. -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
8. -Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
9. -Maski ochronne przy robotach pylących,
10. -Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,
11. -Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.
· Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.
Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót lub 
wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.
1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach zgodnie z 
instrukcję producenta.

  1.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.
12. -teren robót należy odpowiednio oznakować,
13. -zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,
1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  i innych urządzeń 
technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.                         
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