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1.OPIS TECHNICZNY 
 

1.1.Podstawa opracowania 
 
1.1.1 Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
43 poz.430 z 1999r) 

1.1.2 Ustawa z dnia 21.05.1985r „o drogach publicznych” (Dz.U. nr 19 
poz.115 z 2007r z późn.zm.) 

1.1.3 Ustawa z dnia 7.07.1984r – „Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 
1984r z późn.zm.) 

1.1.4 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 
1.1.5 Inwentaryzacja urządzeń wykonana przez projektanta 
 
1.2.Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej ul.Pszenicznej  
w m.Czarnowąsy. 
 
1.3.Opis stanu istniejącego 
 
Szerokość pasa drogowego remontowanej drogi w liniach 
rozgraniczających wynosi 4,0-5,0m. W pasie drogi gminnej zlokalizowana 
jest sieć wodociągowa, kolektor kanalizacji sanitarnej, kablowa linia 
energetyczna nn. Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej posiada na 
początkowym odcinku nawierzchnię tłuczniową z kruszywa łamanego. Na 
pozostałej długości ma nawierzchnie gruntową o nieregularnym profilu 
podłużnym i poprzecznym częściowo utwardzoną gruzem budowlanym.   
 
1.4.Opis stanu projektowanego  
 
Parametry projektowe drogi: 
 
a)prędkość projektowa 30km/h 
b)szerokość jezdni 3,50m.  
c)łuki – dostosowane do warunków terenowych 
 
Po wykonaniu robót związanych z remontem drogi należy wykonać 
pobocza z materiału pozyskanego z koryta o gr.10cm na szer.do 1,0m. 
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta w istniejącym 
podłożu. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko.  
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie, a w miejscach występowania 
istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie. 



 
 
1.5.Konstrukcja nawierzchni  
 
1.5.1 Odc. km 0+000 – 0+072 
 
a)droga  
 
-wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym granitowym      
lub bazaltowym 0/31,5mm gr. średnio do 5cm 
 
b)zjazdy 
  
-z kruszywa łamanego gr.10cm 
 
1.5.2 Odc. km 0+072 – 0+227 
 
a)droga 
 
-nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego  
 0/31,5mm gr.8cm stabilizowanego mechanicznie 
-nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego  
 0/63mm gr.15cm stabilizowanego mechanicznie  
-warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – piasku gr.10cm 
 
b)pobocze  
 
-materiał miejscowy z korytowania drogi .10cm 
 
c)zjazdy 
  
-z kruszywa łamanego gr.10cm 
 
1.6.Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest 
projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania poprzecznego. 
 
Nie dotyczy 
 
1.7.Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego. 
 



Nie dotyczy 
 
1.8.Zieleń 
 
Nie występuje. 
 
1.9 Urządzenia obce 
 
W pasie drogowym drogi gminnej – zlokalizowana jest sieć 
wodociągowa, kolektor kanalizacji sanitarnej, kablowa linia energetyczna 
nn. 
 
1.10 Odwodnienie  
 
Odwodnienie pasa drogowego drogi gminnej pozostanie jako 
powierzchniowe, przez infiltrację wód opadowych w grunt rodzimy.  
 
1.11 Informacje dodatkowe   
 
Do budowy należy użyć materiały posiadające stosowne aprobaty 
techniczne oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
drogowym. 
Projektowane rozwiązania pokazano na rysunku przekroju poprzecznego. 
Podbudowę wykonać i zagęścić zgodnie z PN-S-02205 (Roboty ziemne. 
Drogi samochodowe. Wymagania i badania). 
 
1.12 Organizacja ruchu   
  
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania projektu organizacji 
ruchu na czas robót.  
 
1.13 Roboty przygotowawcze 
    
Przed rozpoczęciem robót należy: 
-zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia terenu 

-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 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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