
 

OPIS  TECHNICZNY       CHRZANÓW – LIPIEC - 2009 
 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.   
 

•    PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Remont drogi gminnej ul. L. Miki w miejscowości śernica w zakresie: remont nawierzchni jezdni; przebudowa pobocza; remont 
podbudowy; remont placu postojowego; instalacja urządzeń odwadniających. 
 

• ZAKRES OPRACOWANIA I WNIOSKU 
 
Zakres opracowania i wniosku: 
- remont nawierzchni jezdni  
- przebudowa pobocza  
- remont podbudowy   
- remont placu postojowego 
- instalacja urządzeń odwadniających 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest: 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1995 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 43, poz. 430); 
- ustawa „ prawo o ruchu drogowym „ z dn 20.06.1997r. (Dz.U.Nr 98, poz. 602) 
- aktualny podkład mapowy,  sytuacyjno - wysokościowy  - mapa  do celów projektowych w skali 1:500  
- Wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla działek objętych opracowaniem i sąsiednich 
- Uzgodnienia zawarte z inwestorem  
- Uzgodnienia z Administratorami Dróg 
- Wizje lokalne i pomiary uzupełniające w terenie   
- Aktualnie obowiązujące normy 
- Literatura:  
- „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej”, GDDP, Warszawa 1996; 
- „Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych – wydanie II znowelizowane  IBDiM, 
- „Technologia  Robót Nawierzchniowych Drogowych”  Edward Skaldawski wydawnictwo PWSZ    
- „Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych” – załącznik do Zarządzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych 

z dnia 24-04-1997 (wydanie II poprawione) 
- „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”- KWRNPP 2001 
- „Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym”- Generalna Dyrekcja     

         Dróg Publicznych 
- „InŜynieria Ruchu autor S.Detka ,W. Suchorzewski M.Tracz wydawnictwo  WKŁ sp.z o.o. 
- „Instrukcja o znakach drogowych pionowych” 
 

PODSTAWA PRAWNA DLA POST ĘPOWANIA POPRZEDZAJ ĄCEGO ROZPOCZĘCIE ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z USTAW Ą Z DNIA 7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE.  

UŜyte pojęcia: 
- Art. 29. 2- Ustawa Prawo Budowlane–pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na: 

12) – przebudowie dróg, torów urządzeń kolejowych. 
15) – instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych . 

 
- Art. 4.2)  - ustawa z dnia 21 marca 1985 z późn. zm  – o drogach publicznych.: 

Droga – budowlę wraz z drogowymi obiektami inŜynierskimi, urządzeniami i instalacjami, stanowiącymi całość  
techniczno-uŜytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 

- Art. 4.1) - ustawa z dnia 21 marca 1985 z późn. zm  – o drogach publicznych.  - 
Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod  jego powierzchnią, w którym 
są zlokalizowane droga  oraz  obiekty  budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem  i obsługą ruchu, a takŜe urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

- Art. 3.1) - Ustawa Prawo Budowlane  – 
Obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć: 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno–uŜytkową. 

- Art. 3.3) - Ustawa Prawo Budowlane  – 
Budowla - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany niebędący  budynkiem lub obiektem   małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, … 

- Art. 3.9) - Ustawa Prawo Budowlane  – 
Urządzenia budowlane  – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia  
instalacyjne, w tym, słuŜące oczyszczaniu lub gromadzenia ścieków, … 



 

- Art. 3.7a) – Ustawa Prawo Budowlane  
Przebudowa - naleŜy przez to rozumieć  wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów uŜytkowych lub technicznym  istniejącego obiektu  budowlanego,  z wyjątkiem  charakterystycznych 
… , w zakresie dróg są dopuszczalne zmiany  charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego. 

- Art.  3.8)  –  Ustawa  Prawo  Budowlane 
Remont - naleŜy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym. 

 
3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO  

DROGA 
Droga gminna ul. L. Miki w miejscowości śernica na rozwaŜanym odcinku posiada klasę techniczną D (droga Dojazdowa), przekrój 
1x2 uliczny, w rozwaŜanym kilometraŜu droga posiada skrzyŜowania z drogami gminnymi, dla których jest drogą nadrzędną, z kolei 
początek i koniec opracowania stanowi skrzyŜowanie z drogą powiatową ul. Szafranki – nadrzędną. Pochylenia podłuŜne od 0,3% 
do 1.3%. Pochylenia poprzeczne jezdni są zróŜnicowane: od przekroju daszkowego 2% na odcinkach prostych do przechyłek 2% 
na łukach poziomych. Wody opadowe odprowadzane są za pomocą istniejących spadków podłuŜnych i poprzecznych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Na całej długości drogi szerokość jest zmienna i wynosi od 3,70 do 6,10m. WzdłuŜ przedmiotowego odcinka 
drogi gminnej ul. L. Miki ruch pieszy prowadzony jest poboczem utwardzonym na długości około 300 metrów, a na pozostałych 
500m jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej. 
Istniejące uzbrojenie zlokalizowane w granicy pasa drogowego zgodnie z planszą zagospodarowania terenu: rys. A-01. 

  

4. WARUNKI GEOLOGICZNO HYDROLOGICZNE   
Teren przedmiotowych działek znajduje się poza zasięgiem wpływu eksploatacji górniczych. Nie ma wymogów zabezpieczenia 
budowli liniowej zapobiegających uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciągłymi i nieciągłymi terenu. Na przedmiotowym 
terenie nie stwierdzono występowania wód gruntowych, a więc panują dobre warunki wodne w połoŜeniu konstrukcji nawierzchni. 
Projektowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie w warstwie podłoŜa gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych.  
Na przedmiotowym obszarze panują proste warunki geotechniczne. Tereny pod planowaną inwestycję zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej. 
 

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.   
 

• Rozwiązania projektowe w zakresie  przebudowy drogi 
Zgodnie z wymaganiami administratora drogi oraz ze względu na uwarunkowania terenowe,  
zawarte w projekcie rozwiązania sytuacyjne są optymalne pod względem uzyskania wymaganych parametrów technicznych tj: 
- Klasa drogi - D 
- Kategoria ruchu – przyjmuję KR3 
- Szerokość jezdni 4 i 5m – zgodnie z planem sytuacyjnym 
- Odwodnienie poprzez instalowane urządzeń odwadniających słuŜących utrzymaniu drogi 
- Konstrukcja nawierzchni ulega remontowi i przyjmuje postać: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 – 5cm 

• Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/20 – 6cm 

• Podbudowa zasadnicza z ŜuŜla wielkopiecowego – 20cm 
Niweleta drogi została dostosowana do istniejącego terenu w sposób uwzględniający istniejące ogrodzenia posesji. Nie zachodzi potrzeba 
dodatkowego zabezpieczenia lub przebudowy istniejących ogrodzeń. 
Przebieg projektowanego odcinka przedstawiono w części graficznej na planie sytuacyjnym  w skali 1:500 rysunek  nr D-01. 
 

• Ruch autobusowy 
W zakresie przedmiotowej inwestycji nie występuje przystanek regularnej komunikacji zbiorowej. 

• Ruch pieszy 
Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejący ruch pieszy. (zgodnie z rys. nr D-01) 

• Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
W miejscach zjazdów na posesje prywatne stosuje się krawęŜnik obniŜony z odkryciem 3cm. 

• Projektowane ukształtowanie pionowe 
Niweleta – warstwa ścieralna. 

Wysokościowe usytuowanie drogi zostało zaprojektowane w sposób zapewniający obsługę terenów przyległych i moŜliwości sprawnego 
odprowadzenia wód opadowych z rejonu przedmiotowego odcinka drogi gminnej ul. L. Miki. 
Geometrie pionową przedmiotowego odcinka przedstawiono w części graficznej na profilu podłuŜnym w skali 50/500 rysunek nr D-02.  
 
• Spadki poprzeczne  
Przyjęto następujące spadki poprzeczne: 
- pochylenie na prostej przekrój daszkowy  i = 2,0 % 
- pochylenie łuku    i = 2,0 %  
 

• Projekt konstrukcji nawierzchni jezdni. 
 

Wybór typowego przekroju konstrukcyjnego jezdni: (D-03) 



 

Dla wyznaczonej klasy drogi, która po uwzględnieniu załoŜonych warunków technologicznych i materiałowych i zaleceń technologicznych 
wg. załącznika oraz warunków gruntowo – wodnych przedstawia się następująco: 
 
o Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11      5cm 
o Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/22      6cm 
o Podbudowa zasadnicza z ŜuŜla wielkopiecowego     20cm 
 
Konstrukcja zatoki postojowej: 
 
o kostka brukowa betonowa (kolor czerwony) 10 cm 
o podsypka    3 cm cementowo-piaskowa po zagęszczeniu (1:4) 
o podbudowa zasadnicza   20 cm ŜuŜel wielkopiecowy 
 
Konstrukcja pobocza: 
 
o granitowa kostka brukowa  8 cm 
o podsypka    3 cm cementowo-piaskowa po zagęszczeniu (1:4) 
o podbudowa zasadnicza   15 cm tłuczeń kamienny 0/32 
 

• Odwodnienie 
Odwodnienie w obrębie inwestycji odbywać się będzie za pośrednictwem instalowanych urządzeń odwadniających słuŜących utrzymaniu 
drogi. Instalacje wykonanać z rur i kształtek PVC np. Wavin ø 315 mm o połączeniach kielichowych (z wydłuŜonym kielichem) z 
uszczelkami odpornymi na produkty ropopochodne. Z uwagi na lokalizację instalacji kanalizacji deszczowej przyjęto rury z dostosowaniem 
dla obciąŜeń typu S-cięŜkiego. Parametry wytrzymałościowe określono w oparciu o nomogram obliczeniowy opracowany przez dostawcę 
rur. Zgodnie z PN-92/B- 01707 pkt. 2.5.5 przy lokalizacji instalacji poniŜej 1.4m do wierzchu nie wymagane jest sprawdzenie 
wytrzymałościowe dla rur przy ruchu pojazdów drogowych. Instalacje naleŜy posadowić na podłoŜu z warstwy piasku o grubości 20 cm. 
Obsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury naleŜy wykonać piaskiem zagęszczonym ręcznie warstwami do 20 cm do 90 % w skali 
Proctora. Zastosowano Ŝeliwne wpusty uliczne D400 Ø425mm z osadnikami – 0.5m, zwięczenie klasy D400. Kształtki podłączeniowe 
rewizji Ø 1000 zamówić jako wyposaŜone w przejścia szczelne dla rur PVC Ø 315 mm, natomiast podłączenia wpustów do komór 
rewizyjnych PVC Ø 160 mm. Wpusty i rewizję osadzić na podsypce tłuczniowej 20 cm. We wpustach umieścić łapacze (kosze) 
zanieczyszczeń stałych pływających np. liście. 
Studzienki kanalizacyjne: np. Wavin TEGRA 1000 połączenie na rury: PVC-U Φ315/9.2mm,SN8, SDR34, TYP "S" 
Wpusty deszczowe: np. Wavin Φ425 połączenie na rury: PVC-U Φ160, SN8, SDR34, TYP "S" 
 

• Zabezpieczenie infrastruktury technicznej. 
Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega przez tereny uzbrojone infrastrukturą podziemną (wodociągową, 
elektryczną, teletechniczną, sanitarną). W miejscu skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem prace budowlano-montaŜowe prowadzić ze 
szczególną ostroŜnością. 
Roboty prowadzić pod nadzorem słuŜb właścicieli urządzeń podziemnych. Przed zasypaniem dokonać komisyjnego odbioru z 
uwzględnieniem stanu przewodów kolizyjnych.  
Projektuje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej dwudzielnymi rurami ochronnymi np. typu AROTA. 
 

• Charakterystyka robót ziemnych.  
Bilans robót ziemnych, określa ilość mas ziemnych do przemieszczenia na odległość do 1km oraz ilość do odwozu. W przedmiarze robót 
przyjęto odwóz nadmiaru ziemi na odległość do 12 km . Całość robót ziemnych przewiduje się do wykonania przy uŜyciu sprzętu 
mechanicznego. Przyjęto IV kategorie urabialności gruntu. Roboty ziemne obliczono metodą przekrojów poprzecznych oraz analitycznie 
dla elementów, dla których przekroje nie były przewidziane. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy uporządkować teren i zdjąć 
warstwę humusu na pełną grubość jego zalegania. Nadmiar ziemi naleŜy wywieść poza teren budowy. 
 

6. ORGANIZACJI RUCHU 
Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącej organizacji ruchu. Na czas prowadzonych robót naleŜy wykonać projekt tymczasowej 
organizacji ruchu i zatwierdzić go w odpowiednich jednostkach administracyjnych. 
 

7. ZIELEŃ. 
Remont nie będzie wymagał wycięcia drzew znajdujących się w jej obszarze. W przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki 
roślin.  
 

8. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2,art. 61 ust. 1 i 2, art.63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 65, art. 66 ust. 1 i 6, art. 68 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, 
art. 156 oraz art. 173 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), a takŜe na 
podstawie § 3 ust.1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem  przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), stwierdza się iŜ, nie zachodzi 
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. 



 

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem  przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z art. 173 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na 
środowisko - drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1  pkt. 29 i 30 w/w rozporządzenia Rady Ministrów, z 
wyłączeniem ich  remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi 
publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieŜki rowerowej, konstrukcji oporowej, 
przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposaŜenia technicznego dróg, zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko moŜe być wymagany. 

Projektowana inwestycja nie naleŜy do mogących szczególnie pogorszyć środowisko naturalne. Z uwagi na powyŜsze inwestycja 
nie podlega uzyskaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja nie wymaga 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko naturalnie zgodnie z ustawą z 24 września 2002r. (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami i ustawą z 18 maja 2005 o zmianie ustawy – 
prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw) 

 
Stwierdza się, Ŝe remont drogi nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i działki sąsiednie. 

o Nie przewiduje się montaŜu Ŝadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej a takŜe wyposaŜenia technicznego 
powodującego szkodliwe promieniowanie lub oddziaływanie pola magnetycznego. 

o Nie przewiduje się Ŝadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu powodujących jakiekolwiek emisje 
hałasu i wibracji 

o Planowania inwestycja w Ŝaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód 
o Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejących stosunków 

wodnych  

 
9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UśYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 
ICH OTOCZENIA 
 
• Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza 
           Planowana inwestycja nie zwiększy niekorzystnego oddziaływania drogi głównej na środowisko naturalne. 

• Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy 
W przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią 
szczególne zagroŜenia w omawianym zakresie. 

• Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby 
Proponowane rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na powierzchnię ziemi oraz gleby ze względu na to, dotychczasowy 
przebieg drogi nie zmienia się. 

• Wpływ na złoŜa kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne 
Ze względu na charakter inwestycji (brak posadowienia na większych głębokościach) nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w 
zakresie wpływu na złoŜa kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne. 

• Wpływ w zakresie wód powierzchniowych 
Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na wody powierzchniowe. 

• Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury 
Projektowane rozwiązanie nie będzie powodowało niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu. Zmiana nawierzchni 
spowoduje zmniejszenie się niekorzystnych oddziaływań oraz uciąŜliwości. Remont analizowanego odcinka drogi wojewódzkiej nie 
pogorszy stanu środowiska, warunków Ŝycia i zdrowia mieszkańców. 

 
 

OPRACOWANIE: 
dr inŜ. Krzysztof Michalik 

mgr inŜ. arch. Bogdan Ślusarczyk 


