
                                                   OPIS TECHNICZNY      

Do dokumentacji remontu drogi gminnej nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec 
na odcinku Paryż – Domaradz.

1.Podstawa  opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

 zlecenie z Urzędu Gminy w Pokoju,

 mapę w  skala 1:1000,

 pomiary sytuacyjno-wysokościowe  w terenie,

 KNNR-y,  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(D.U. Nr 43 z 14.05.1999, poz.430),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. Nr 120 poz. 1133)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym / Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 roku /

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

 Wytyczne Projektowania GDDP z 1992 r.,

2.         Opis stanu istniejącego  

Droga  gminna nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec  na odcinku Paryż – 

Domaradz w chwili obecnej jest dość zniszczona. Na całej długości występują liczne 

nierówności i zapadnięcia nawierzchni. Pobocza na całym odcinku drogi są zawyżone 

i utrudniają swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych. Rowy na części 

odcinka kwalifikują się do konserwacji wraz z remontem przepustu pod drogą w 

miejscowości Domaradz. W miejscowości Domaradz znajduje się chodnik z płytek 

betonowych o szerokości od 1,0 m do 1,5 m. chodnik na całej długości jest 

zdeformowany i posiada liczne ubytki i spękania płytek chodnikowych.



                                            Stan nawierzchni jezdni i chodników

                                                                                                                                     Stan nawierzchni i pobocza

3.          Opis stanu projektowanego.  

W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze nr 101605 O 

Dąbrówka Dolna – Zieleniec  na odcinku Paryż – Domaradz projektuje się wykonanie 

remontu nawierzchni bitumicznej. W miejscach wzmożonego ruchu pojazdów 

rolniczych przewidziano do wykonania obustronne pobocze utwardzone tłuczniem o 

szerokości 0,5 m. Powyższe pobocze ma zapewnić bezpieczeństwo podczas mijania 

się pojazdów rolniczych na wąskim odcinku drogi. Dla poprawy odwodnienia drogi 

przewidziano remont istniejących kratek ściekowych wraz z czyszczeniem 

przykanalików i wymianą wpustów ulicznych. Projekt przewiduje również remont 

przepustu drogowego w miejscowości Domaradz. Wymieniona zostanie część 

przelotowa przepustu (zamontowana zostanie  rura  stalowa karbowana o świetle 

poziomym 1890 mm i świetle pionowym 1550 mm długości 7,60 m) wraz z 

wykonaniem nowych żelbetowych ścianek czołowych. Na części projektowanej drogi 

zostaną odmulone  rowy. W miejscowości Domaradz zostaną wykonane nowe 

chodniki przez całą długość miejscowości. Przy krawężniku zostanie wykonany ściek 



z kostki betonowej gr 8 cm na ławie betonowej. Pozwoli to na sprawniejsze 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi i sprawniejsze 

skierowanie jej do rowów przydrożnych. Krawężniki należy wynieść o 12,0 cm w stosunku 

do projektowanej nawierzchni, a następnie wykonać chodnik  z kostki  obramowanej od strony 

posesji obrzeżem betonowym. Na całym odcinku  projektuje się chodnik  z kostki betonowej 

wibroprasowanej – o grubości na odcinku chodnik 6cm - szarej, na zjazdach grubości 8cm - 

czerwonej.  Na tym odcinku występują  zjazdy do posesji i na drogi boczne które należy 

wykonać z kostki betonowej o grubości 8cm. 

   W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzą:

- roboty pomiarowe ,

- roboty ziemne, 

- odmulenia i odtworzenie rowów,

- czyszczenie przykanalików pod drogą,

- wykonanie poszerzenia nawierzchni bitumicznej,

- ustawienie krawężnika wyniesionego betonowego 100x30x15 cm na ławie betonowej,

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,

- ustawienie obrzeży bet. 100x30x8 cm,

- wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr. 10 cm dla chodnika zjazdów, 

- wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm na zjazdach,

- wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 8 cm na chodniku,

- wykonanie w-wy podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na chodniku i zjazdach,

- ułożenie kostki bet. gr. 6 na chodniku i 8 cm na zjazdach,

- wykonanie warstwy remontowo-wyrównawczej i ścieralnej,

- ustawienie barier energochłonnych, 

- wykonanie remontu przepustu drogowego wraz z nowymi ściankami żelbetowymi,

- plantowanie i humusowanie pobocza za obrzeżem 

- uzupełnienie i ścinka poboczy gruntowych.

5. Konstrukcja nawierzchni.

Na  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 przyjęto następującą konstrukcje:



Elementy przekroju normalnego:

1. Szerokość nawierzchni :

-  chodnika  od 1,0 m do 1,5 m - Pochylenie poprzeczne – 2 % , jednostronne, do jezdni.

-  drogi od 4,5 m do 3,8 m 

2. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika :

- 6,0 cm – kostka betonowa wibroprasowana szara,

- 3,0 cm – w-wa podsypki z miału kamiennego,

- 8,0 cm – w-wa podbudowy tłuczniowej 0-31,5

- 10,0 cm – w-wa odsączająca z piasku.

3. Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjeździe:

- 8,0 cm – kostka betonowa wibroprasowana czerwona,

- 3,0 cm – w-wa  podsypki z miału kamiennego,

- 20,0 cm  - w-wa podbudowy tłuczniowej 0-31,5,

- 10,0 cm -  w-wa odsączająca z piasku.

4. Projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni bitumicznej:

- 5,0 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0-12,8,

- 0-3,0 cm – w-wa  remontowo-wyrównawcza z betonu asfaltowego 0-12,8,

5. Projektowana konstrukcja nawierzchni na utwardzonym poboczu:

-   8,0 cm  - w-wa podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 0-31,5

5. Odwodnienie nawierzchni.

Projekt  zakłada,  powierzchniowe  odprowadzenie  wód  opadowych,  a  woda  zostanie 

odprowadzona  do  rowów  przydrożnych.  W  miejscach  wymagających  tego  zaprojektowano 

korytka  ściekowe na  ławie  betonowej  z  oporem wraz  ze  studzienkami  kanalizacyjnymi.  Dla 

poprawy odprowadzenia wód opadowych przewidziano odmulenie części rowów o 30 cm. Po 

wykonaniu  nowej  nawierzchni  wszystkie  urządzenia  odwadniające zostaną wyregulowane  do 

poziomu nowej nawierzchni.

6. Urządzenia obce. 

Wszelkie roboty w pobliżu  urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie pasa drogi 



należy prowadzić  w  uzgodnieniu i pod nadzorem  instytucji sprawującej nadzór nad danym 

urządzeniem. W przypadku stwierdzenia występowania  urządzenia nie zinwentaryzowanego 

na  planie  sytuacyjnym  należy  bezwzględnie  przerwać  roboty,  powiadomić  właściwą 

instytucję, a dalsze prace kontynuować w sposób przedstawiony wyżej. Istniejące studzienki 

kanalizacyjne, zasuwy wodociągowe itp. które zostaną objęte  nową nawierzchnią należy 

wyregulować wysokościowo z dostosowaniem do nawierzchni. 

Namysłów, wrzesień 2009 r.


