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CZĘŚĆ OPISOWA  
       projektu „ Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu” 

 
1.Podstawa opracowania 

 umowa  z Inwestorem  

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

 uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie przez  projektanta  
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), 
 
2.Przedmiot inwestycji-etap II 
 
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu co 
związane jest z inwestycją rozbudowy sieci wodociągowej w ciągu ul. Wiejskiej. 
W zakresie zadania przewidziano: 

 

o oczyszczenie istniejącej nawierzchni, 

o korytowanie na poszerzeniach jezdni ( korekta krawędzi), 

o wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniach i mijankach, 

o miejscowe wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym bazaltowym lub 
szarogłazem, 

o wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa  stabilizowanego cementem z wykorzystaniem 
istniejącej konstrukcji nawierzchni, 

o wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego lub szarogłazu , 

o wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, 

o profilowanie  i utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym bazaltowym lub szarogłazem. 

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

 
3.Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym 
adaptacji i rozbiórek 
 
3.1 Lokalizacja inwestycji 

Planowany remont drogi obejmuje odcinek położony w obrębie Kadłubcu  na działkach o numerach: 
328, 232, 231. 
 
3.2 Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego   
 
Planowana inwestycja przebiega po istniejącej drodze. Droga posiada  nawierzchnię bitumiczną.    
Średnia szerokość jezdni wynosi   3,00m. Droga stanowi dojazd do  pól oraz do posesji. Sąsiedztwo 
drogi to jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz pola i 
grunty uprawne. 

Stan drogi jest bardzo zły z licznymi wybojami  oraz ubytkami w strefie krawędzi jezdni 
utrudniającymi przejazd .Dodatkowo stan drogi uległ znacznemu pogorszeniu w związku  z realizacją 
inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej. 
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3.2 Istniejące uzbrojenie 
 

Uzbrojenie terenu stanowią  sieć wodociągowa oraz napowietrzne i podziemne linie energetyczne  
i telekomunikacyjne.  

 
 

3.3 Warunki gruntowo-wodne 
Na przedmiotowym terenie do głębokości objętej badaniami tj. do 2,0m p.p.t. stwierdzono 
występowanie gruntów antropogenicznych ( nasypy budowlane z tłucznia i żwiru, piasku średniego  
oraz nasypy niebudowlane z piasku gliniastego , kamieni, gruzu ceglanego i betonowego), pod 
którymi zalegają piaski średnioziarniste i gliniaste, a następnie zwietrzelina gliniasta lub zwietrzelina 
gruzowa wapienna. 
Warunki wodne  terenu są korzystne, do głębokości rozpoznania nie stwierdzono występowania wody 
gruntowej.  

 
3.4 Kategoria obiektu budowlanego 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dn.25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
( Dz. U. z 2012 poz. 463) przedsięwzięcie zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 
2016r.poz. 290 z poźn. zmianami droga objeta niniejszym projektem  zaliczana jest  do kategorii 
obiektu budowlanego XXVI, o współczynniku kategorii k=1,0 i współczynniku wielkości w=1,5. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi i ich usytuowanie ( Dz.U 2016 poz. 124). 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany t.j. 328, 232, 231. 
 
Przedsięwzięcie etapu II obejmuje odcinek od km 0+000,00 do km 0+802,00. 
 
4.1 Roboty ziemne  

Roboty ziemne polegają na: 
  wykonaniu  koryta mijanek i strefy krawędziowej jezdni na głębokość wymaganą 

konstrukcją nawierzchni, 
  na ścięciu i ukształtowaniu poboczy, 

 
  4.2 Jezdnia  

Przyjęto istniejącą  szerokość jezdni  - 3,0m.  
     Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i mijanek należy wykonać w układzie jak niżej:  

 warstwa ścieralna   6cm  -  beton asfaltowy AC 11S, 
 górna warstwa podbudowy    10cm  -kruszywo łamane bazaltowe lub szarogłaz 

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, 
 dolna  warstwa podbudowy   gr.25cm   stabilizacja  cementem w ilości 25kg/m2 z 

wykorzystaniem istniejącej konstrukcji nawierzchni. 
Z uwagi na liczne, głębokie wyboje i zapadnięcia przed wykonaniem stabilizacji cementem 
przewidziano konieczność wykonania remontu cząstkowego kruszywem kamiennym.  
 
        Na odcinku       od km 0+000,00 do km 0+144,04     z uwagi na istniejący stan nawierzchni 
bitumicznej remont nawierzchni należy wykonać poprzez    ułożenie warstwy ścieralnej grubości 6cm 
z betonu asfaltowego AC 11S. 
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4.3 Pobocze 

Na całej długości ciągu   należy wykonać  pobocze     utwardzone kruszywem bazaltowym lub 
szarogłazowym 0/31,5mm, na szerokości 0,40m, o grubości warstwy 15cm.  

 

4.4 Odwodnienie     

Odwodnienie  projektowanego odcinka  drogi tak jak dotychczas - 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. 
 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania  
 
- nawierzchnia jezdni  z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego    - 2652 m2 
- pobocza z kruszywa 0/31mm        -   526,4 m2 
- pobocza gruntowe                     -   658 m2 
Powierzchnia całkowita        - 3836,4 m2  
 


