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I. DANE OGÓLNE 
 

Temat opracowania – remont drogi gminnej - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 

gminnej ulicy Stawowej w Wilczy na działkach nr 1400/200 i 580/158, gmina Pilchowice. 

Inwestor – Gmina Pilchowice 

Branża – drogowa 

Podstawowe dane techniczne: 

1. długość remontowanego odcinka drogi – 845 mb 

2. szerokość jezdni - od 4,5 m do 6,5 m 

3. powierzchnia jezdni - 4830 m² 

4. warstwa jezdna - mieszanka mineralno-asfaltowa 

Parametry techniczne: 

- klasa techniczna - D, 

- prędkość projektowana Vp = 40 km/h 

- przewidywany ruch – KR1 

- szerokość korony – do 10 m 

 
II. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Dane ogólne 

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka drogi gminnej ul. Stawowej w Wilczy – dz. nr 

1400/200 i 580/158 o długości 845 m od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Krótką do 

włączenia do istniejącej nawierzchni na ul. Stawowej w km 0+845,00. 

 

2. Podstawa opracowania 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- wizja lokalna, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 

430 z 1999 r.) 

 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie remontu pasa drogi gminnej polegającego na wykonaniu 

nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

Łączna długość drogi objęta opracowaniem – 845 m 
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Droga po remoncie poprawi warunki jazdy oraz zwiększy stan bezpieczeństwa użytkowników 

drogi. Remont drogi nie spowoduje zwiększenia natężenia ruchu pojazdów samochodowych, 

ponieważ nie zmieni się ilość użytkowników i sposób korzystania z drogi. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie warstw: 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108 i WT-2  4cm 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108 i WT2  4cm 

- Skropienie asfaltem drogowym w ilości 1,2 kg/m² 

- Istniejąca podbudowa zasadnicza (dogęszczona i doziarniona) 

 

4. Opis stanu istniej ącego 

Remontowany odcinek drogi, to istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej. Istniejąca 

nawierzchnia jest uszkodzona, posiada ubytki i nierówności. 

Punkt początkowy remontowanego odcinka (km 0+000) znajduje się przy skrzyżowaniu z 

drogą powiatową ul. Krótką, natomiast punkt końcowy (km 0+845,00) na połączeniu z 

istniejącą nawierzchnią ul. Stawową w miejscu zgodnie z rys. nr 02.  

Remontowany odcinek drogi na całej długości biegnie po śladzie istniejącej jezdni i 

zlokalizowany jest w ewidencyjnym pasie drogowym i nie przewiduje się zajęcia nowych 

gruntów. 

Droga jest własnością Gminy Pilchowice. 

W wyniku eksploatacji nawierzchnia jest zdeformowana z punktowymi obniżeniami, koleinami 

i wybojami. 

Szerokość istniejącej nawierzchni drogowej wynosi od 4,5 m do 6,5 m. 

Droga posiada pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne oraz daszkowe z uwagi na łuki 

poziome oraz pochylenia w rejonie włączenia do istniejących nawierzchni. Profil podłużny 

stanowi projektowaną niweletę opisującą po śladzie istniejącej jezdni celem utrzymania stanu 

istniejącego zjazdów do posesji. 

  

5. Rozwi ązania projektowe 

Przyjęto następujące parametry projektowe drogi: 

- klasyfikacja drogi – klasa techniczna D, 

- przewidywany ruch – KR 1, 

- szerokość korony – do 10 m, 

- szerokość nawierzchni - od 4,5 m do 6,5m 

- szerokość poboczy – do 1,0 m utwardzone gruntem rodzimym, 

- moduł sprężystości podłoża pod konstrukcją nawierzchni E = min. 100 MPa, 

- długość remontowanego odcinka – 845 m. 
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Rozwi ązania sytuacyjne: 

- trasa remontowanej drogi gminnej przebiegać będzie w granicach istniejącej działki, 

- zakres robót remontowych obejmuje sfrezowanie nawierzchni bitumicznej przy istniejącej 

drodze powiatowej w celu właściwego nawiązania do niwelety istniejącej nawierzchni, 

- na całym odcinku remontowanej drogi niweleta nawierzchni została zaprojektowana w 

nawiązaniu do istniejącej podbudowy i przyległego terenu,. 

 

Rozwi ązania wysoko ściowe: 

Rozwiązania wysokościowe zostały dostosowane do istniejącego poziomu jezdni asfaltowej 

oraz istniejącej infrastruktury w postaci zjazdów do posesji. 

 
Rozwi ązania techniczne: 

- długość remontowanego odcinka drogi – 845 mb 

- powierzchnia remontowanej drogi - 4830 m² 

 

Konstrukcja jezdni: 

Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodą katalogową w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z adaptacją do 

lokalnych warunków terenowych i materiałowych. 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108 i WT-2  4cm 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108 i WT2  4cm 

- Skropienie asfaltem drogowym w ilości 1,2 kg/m² 

- Istniejąca podbudowa zasadnicza (dogęszczona i doziarniona) 

 

Pobocza utwardzone gruntem rodzimym o szerokości  należy uformować do przebiegu 

projektowanej jezdni. 

 

Odwodnienie: 

Zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni zapewniają odprowadzenie wód 

opadowych z powierzchni jezdni na przyległy teren. 

Istniejąca konfiguracja terenu o spadkach poprzecznych i podłużnych gwarantuje 

odprowadzenie wód opadowych. 
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6. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie prace związane z powyższymi robotami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Materiały wykorzystywane do realizacji 

zadania powinny zostać dopuszczone przez Inspektora Nadzoru po przedłożeniu 

odpowiednich certyfikatów. 

Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, z zachowaniem przepisów i warunków 

BHP. 

Niezbędne uściślenia projektowe dotyczące usytuowania elementów drogowych i odwodnienia 

powierza się do wdrożenia przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Roboty drogowe należy oznakować zgodnie z instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych 

w pasie drogowym opracowując w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami. 

 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zakres robót obejmuje remont drogi. 

Roboty przy realizacji obiektu prowadzone będą w następującej kolejności: 

 

- Roboty drogowe – rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni 

asfaltowej, 

- Wykonanie odwodnienia, 

- Roboty zabezpieczające istniejącą infrastrukturę, 

- Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastępczego i docelowego, 

- Roboty porządkowe. 

 

I. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Nie występują. 

 

II. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie występują. 
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III. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 

1. Załoga zatrudniono na budowie powinna zostać przeszkolona w zakresie przepisów bhp 

oraz aktualne badania lekarskie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik 

budowy powinien przeprowadzić szkolenie bhp stanowiskowe. Zatrudnieni pracownicy powinni 

być zaopatrzeni w odzież roboczą, odzież ochronną oraz w osobiste środki ochrony bhp. 

2. BHP przy robotach ziemnych: 

Rodzaje zagrożeń: 

- porażenie prądem elektrycznym w przypadku kolizji z linią elektryczną 

3. BHP przy robotach drogowych: 

Rodzaje zagrożeń: 

- porażenie prądem elektrycznym (należy stosować uziom maszyn) 

- niebezpieczeństwo wynikające z ruchomych części działających maszyn i urządzeń (należy 

stosować osłony zabezpieczające) 

- skaleczenie stosowanymi narzędziami 

- uderzenie lub otarcie materiałami ściernymi 

- uszkodzenie oczu masą i roztworami asfaltowymi. 

 

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wymagane. 

V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwu 

wynikającemu z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Nie wymagane. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Orientacja – skala 1:10000 

2. Plan sytuacyjny – skala 1:750 

3. Profil podłużny – skala 1:75/750 

4. Przekrój konstrukcyjny – skala 1:50, 1:25 

5.1 Przekroje poprzeczne – cz. 1 – skala 1:750 

5.2 Przekroje poprzeczne – cz. 2 – skala 1:750 

5.3 Przekroje poprzeczne – cz. 3 – skala 1:750 


