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1. Orientacja 1:17500         WIL -01 

2. Plan sytuacyjny 1:2500        WIL -2 

3.  Szczegóły konstrukcyjne drogi i przepustu 1;20, 1:50    WIL-2A 

4. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 1-1      WIL -03 

5. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 2-2        WIL -04 

6. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 3-3      WIL -05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja drogi gruntowej od ul. Grzonki (odnoga w stronę 

budynku LKS w pobliżu Szkoły Podstawowej )w kierunku Wilczej Kolonii na odcinku  1500 m 

do ul. Gliwicka. Projekt obejmuje sytuacyjne przedstawione w/w odcinka, przekrój 

konstrukcyjny jezdni , szczegóły dotyczące odbudowy fragmentów przepustu okularowego tj. 

ścian czołowych ze wzmocnieniami skarp rowu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zakres robót 

ujmuje przedmiar będący częścią składową przedmiotowego projektu. 

 

2. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie n.w. materiałów: 

• Mapy w skali 1: 1000 uzyskana od Inwestora  

• Szkice sytuacyjne sporządzone na podstawie oględzin i pomiaru w terenie w dniu 24 i 26 

lipca 2012r.+ uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora  

3.Opis stanu istniejącego.  

Przedmiotowa droga polna na początkowym fragmencie ma charakter ogólnoużytkowy przebiega 

wzdłuż placu manewrowo- postojowego przy budynku handlowo-usługowym dopiero od km 

0,1+72 cm jest typowym ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do pól dalej do Wilczy Kolonii 

a jej zakończeniem jest  włączenie do ul. Gliwickiej. Szerokość drogi  ma długość 72 mb 

początkowej 6,0 m następnie 3,0 -3,15m ( 1293mb) w końcowym fragmencie 3,5 m , na łuku 

 ( skręt ok 900 w lewo w rejonie przepustu szerokość zmienna narastająca do 3,8m), nawierzchnia 

z kruszywa hutniczego grub. ok. 20 cm. W km 1,0+2,0m pod drogą przebiega przepust 

okularowy 2Ø 0,8 m ze ściankami czołowymi betonowymi będącymi w złym stanie. Również 

fragmentu rowu przy wlocie i wylocie oraz na skręcie posiadają ślady zniszczenia w postaci 

wyrw na skutek rozmycia. W odległości 11,5 m od wyżej opisanego przepustu istnieje mniejszy 

przepompowujący wodę z rowka który, zbiera część wód z pól wyżej położonym. Wyżej 

wymieniony przepust ( bez ścianek czołowych) z rur PCV Ø 190 mm nie posiada należytego 

„przykrycia ”jest niedrożny  wymaga przebudowy. 

 



Nienajlepszy stan nawierzchni należy ,miejscowe zniekształcenia, zaniżenia spowodowane jest 

niemożliwością spływu wód poza krawędzie jezdni gdzie brak jest właściwego pobocza ze 

spadkiem w terenie niżej położonym. Po obydwu stronach w pasach przydrożnych (z prawej aż 

do rowu)  występują „ zawyżenia” porośnięte gęsta, wysoką trawą. 

4.Opis stanu projektowanego. 

Podstawowym zamierzeniem przedmiotowego przedsięwzięcia jest wykonanie nakładki 

mineralno-bitumicznej na istniejącej jezdni drogi polnej. Ułożenie wyżej wymienionej warstwy 

ścieralnej grub. 5 m poprzedzone będzie profilowaniem z wyrównaniem istniejącej nawierzchni 

żużlowej na której rozprowadzone, będzie kruszywo kamienne o zmiennej grubości w celu 

uzyskania po wałowaniu spadku poprzecznego (w stronę rowu). Ujednolicona zostanie szerokość 

jezdni ( 3, 0 m i 3,5 m na łuku zmienna do szer. 3,8m), przewiduje się również nowe pobocza 

obustronne z destruktu bitumicznego o szerokości 0,5m. Na początkowym odcinku długość 72 m 

gdzie szerokość jezdni wynosi 6,0 m i występują szczątkowe fragmenty nawierzchni przewiduje 

się dla 50% powierzchni wykonanie warstwy bitumicznej wyrównawcze w przedmiarze przyjęto 

3 cm dla całości. Robotami towarzyszącymi, praktycznie naprawczymi będą odbudowy 

elementów przepustów- nowe ścianki czołowe dla przepustu 2Ø 0,8 m , rozebranie mniejszego  

Ø 90 mm z rur PCV i zabudowaniem nowych o średnicy Ø 0,3 m zagłębiając go 30 cm. Po 

wykonaniu ścianek czołowych przepustu okulowego należy przeprowadzić regulację trasy rowu 

(przebieg w linii prostej za wylotem)z wyprofilowaniem jego skarp i umocnieniem (płyty 

betonowe 2x2x(3,0 x1,5) na sąsiadujących z przepustem fragmentach Prace przygotowawcze  

w.w roboty to koszenie traw w psie drogowym i karczowanie krzewów. 


