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CZĘŚĆ OPISOWA  projektu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w Lichyni dz. nr 317,761, 456, 272” 
 

1.Podstawa opracowania 

 umowa  z Inwestorem,  

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

 uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe  wraz   z inwentaryzacją , 

 wytyczne Inwestora oraz ustalenia w trakcie realizacji projektu, 

 Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414), 

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 września1998 r  w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,, 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dn.25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych przedsięwzięcie zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 

2.Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lichyni. 

W zakresie przedsięwzięcia przewidziano: 

o wykonanie  warstwy podbudowy gr. 35cm z kruszywa stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości 5MPa , z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej , 

o wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm z betonu asfaltowego AC 16W,  

o wykonanie warstwy ścieralnej  gr.4cm  z betonu asfaltowego AC 11S 

o profilowanie  i utwardzenie poboczy na szerokości 0,40m kruszywem kamiennym . 

Zakres opracowania przedstawiono na projekcie zagospodarowania- rys. nr 1. 

 

3.Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem  przewidywanych zmian, w tym 
rozbiórek  obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania 
 
3.1 Lokalizacja inwestycji. 

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek położony w obrębie Lichynia na działkach  

o numerach 317,761, 456, 272. 
 

3.2. Ukształtowanie terenu  
Teren objęty przebudową  położony jest wysokościowo  na rzędnych od 204.50 do 213,60 m n.p.m.  

 

3.3 Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego   
 
Projektowana  droga  przebiega  granicach pasa drogowego bez zmiany sposobu użytkowania terenu 

i pokrywa się z istniejącą drogą. W otoczeniu drogi znajdują się tylko pola uprawne. Istniejąca droga 

posiada  nawierzchnię tłuczniową o grubości średnio 20cm,  o szerokości średnio 3,2m.  Droga 

stanowi dojazd do  pól. Stan drogi jest zły z licznymi wybojami , koleinami  utrudniającymi przejazd 

pojazdom rolniczym. Droga wymaga częstych zabiegów utrzymaniowych . 

 

3.4 Istniejące uzbrojenie. 
W pasie projektowanej drogi nie występuje żadne uzbrojenie.  
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Inwestycja  mieści się w granicach własności pasa drogowego i obejmuje działki o numerach: 

317,761, 456, 272. 
 

 Długość  projektowanego odcinka drogi   wynosi 1299,70m.  

 Charakter drogi –droga dojazdowa do gruntów rolnych, 

 kategoria ruchu KR2, 

 szerokość jezdni  - 3,50m na całej długości , 

 szerokość poboczy z kruszywa kamiennego bazaltowego lub szarogłazu o szer. 0,40m, 

 nawierzchnia jezdni  z betonu asfaltowego 

 

4.1 Roboty ziemne  
Roboty ziemne polegają na: 

 
 wykonaniu   koryta na odcinkach poszerzeń gdzie wymagana jest  korekta krawędzi jezdni do 

osiągnięcia projektowanej szerokości na głębokość wymaganą konstrukcją nawierzchni 

jezdni i projektowaną  niweletą  

 na ścięciu i ukształtowaniu poboczy. 

   

4.2 Jezdnia  
Przyjęto szerokość jezdni  3,50m.  

Warstwy konstrukcyjne jezdni należy wykonać w układzie jak niżej:  

 warstwa ścieralna   4cm    beton asfaltowy AC 11S 

 warstwa wiążąca    5cm    beton asfaltowy AC 16 W 

 warstwa podbudowy gr. 35 cm wykonana jako stabilizacja cementem istniejącej 

nawierzchni tłuczniowej z doziarnieniem pospółką (warstwa pospółki 15cm), o 

wytrzymałości miarodajnej 5 MPa, 

   

Przewidziano wykonanie dwóch mijanek w km 0+860,00 do km 0+900,00 oraz w km 1+127,80 do km 

1+167,80. 

Konstrukcję  nawierzchni mijanek i na odcinkach poszerzeń należy wykonać w układzie warstw jak 

niżej: 

 warstwa ścieralna   4cm    beton asfaltowy AC 11S 

 warstwa wiążąca    5cm    beton asfaltowy AC 16 W 

 warstwa podbudowy gr. 35 cm wykonana jako stabilizacja cementem kruszywa 

(bazaltowego lub z szarogłazu)   0-31,5mm, o wytrzymałości miarodajnej 5 MPa, 

Przekrój poprzeczny jednostronny 2%.  

Niweleta na całej długości poprowadzona będzie z maksymalnym dostosowaniem do istniejącej. 

                                                               

4.5 Pobocza 

Na całej długości ciągu   należy wykonać  pobocza    utwardzone kruszywem bazaltowym lub z 

szarogłazu 0/31,5mm, na szerokości 0,40m, o grubości warstwy 20cm.  

4.5 Odwodnienie     

Odwodnienie  projektowanej drogi - powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne na 

przyległy teren.  

5. Uwagi końcowe 
Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki 

stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania. 

W czasie wykonywania prac drogowych należy zachować szczególną ostrożność i w razie odkrycia 

jakichkolwiek przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia 

pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób możliwe jest prowadzenie dalszych robót. 



 3 

 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania  
- nawierzchnia jezdni  z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego       -   4775 m2 .              

- pobocza z kruszywa 0/31mm         -     1044 m2 

 

                             RAZEM        - 5819 m2              

 


