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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM 

BRANŻY DROGOWEJ 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zadania pn.: „"Odbudowa drogi 

gminnej "Na Transformator" nr 270045 K w miejscowości Korczyna w km 0+000 - 0+420 oraz 

przebudowa  w km 0+420 - 0+446"”. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Biecz, na terenie 

powiatu gorlickiego w województwie małopolskim.  

2. Podstawa opracowania  

• zlecenie Inwestora; 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U. Nr 43 poz. 430; 

• Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 63/99 poz. 

735; 

• PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia; 

• PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie; 

• PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie; 

• PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

• Literatura techniczna 

• pomiary w terenie 

3. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest przedstawienie projektu wykonawczego robót budowlanych 

związanych z odbudową drogi gminnej „Na Transformator” nr 270045 K w km 0+000 – 0+420, 

oraz przebudową tej drogi w km 0+420 – 0+446. 

Projekt wykonawczy wykonano na potrzeby Inwestora – Gminy Biecz. 

Zakres opracowania obejmuje odbudowę i przebudowę w/w drogi o parametrach 

dostosowanych do aktualnych przepisów budowlanych, wraz z odtworzeniem odwodnienia 
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pasa drogowego. Zakres obejmuje również przebudowę przepustu na skrzyżowaniu drogi 

gminnej z drogą powiatową.  

4. Opis stanu istniej ącego  

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Korczyna, na terenie gminy Biecz, 

w powiecie gorlickim.  

Przedmiotowa droga gminna „Na Transformator” nr 270045 K biegnie od skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 1484 K relacji Biecz – Korczyna – Libusza - Kobylanka w km 3+527 

strona prawa do skrzyżowania w km 4+583 również strona prawa w/w drogi. W obrębie 

skrzyżowań droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m, oraz 

obustronne pobocza gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez rowy przydrożne 

otwarte, nieumocnione. Skrzyżowanie w km 3+527 znajduje się w granicach obszaru 

zabudowanego, natomiast skrzyżowanie w km 4+583 znajduje się poza granicami obszaru 

zabudowanego. Droga gminna nr 270045 K jest drogą klasy D, posiada jezdnię bitumiczną w 

km 0+316 – 0+446, oraz jezdnię gruntową na pozostałej długości. Odwodnienie drogi odbywa 

się poprzez lewostronny rów odwadniający. Nawierzchnia drogi gminnej jest znacznie 

zniszczona i posiada liczne ubytki. 

5. Opis stanu projektowanego  

5.1. Dane ogólne  

W zakresie odbudowy drogi gminnej „Na Transformator” nr 270045 K w km 0+000 - 

0+420  oraz przebudowy  w km 0+420 - 0+446 zaprojektowano rozbiórkę i wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni wraz z warstwami podbudowy, wymianę przepustu na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową w km 4+583, wymianę przepustów pod zjazdami, oraz odtworzenie rowu, poboczy 

i zjazdów. Zaprojektowano jezdnię bitumiczną o szerokości 3,5 m oraz obustronne pobocza 

o szerokości 0,75 m. Przecięcia krawędzi jezdni drogi gminnej i drogi powiatowej wyokrąglono 

łukami o promieniu 6,0 m. Niweletę drogi gminnej w obrębie skrzyżowań z drogą powiatową 

ukształtowano zgodnie z warunkami technicznymi znak PZD.5440.Z.25.2016. Istniejące 

ogrodzenie działki 409 od strony przedmiotowej drogi należy zdemontować, a następnie 

wykonać poza poboczem. Ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej plecionej powlekanej, o 

wysokości 1,5m, na słupkach z rur stalowych Ø76mm gr. 3,5mm. Słupki zaślepić od góry 

kapturkiem stalowym i całość zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Dopuszcza się 

inny rodzaj słupków prefabrykowanych systemów ogrodzeniowych zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Pod słupki należy wykonać betonowe stopy fundamentowe, a pod przęsła 

należy wykonać cokoły betonowe. Dopuszcza się wykonanie cokołów i fundamentów słupków z 

prefabrykatów zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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5.2. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcję projektowanej nawierzchni stanowi warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, warstwa podbudowy 

zasadniczej z kruszywa łamanego – tłucznia 31,5-63mm zaklinowanego klińcem 4-31,5mm, 

stabilizowanego mechanicznie, o gr. 20 cm, warstwa odsączająca i mrozoochronna, z kruszywa 

naturalnego – pospółki frakcji 0-63mm, stabilizowanej mechanicznie grubości 25 cm, oraz 

warstwa odcinająca z geowłókniny o gramaturze min 200g/m2 i wytrzymałości min 15 kN/m. 

Warstwę odsączająco/mrozoochronną oraz odcinającą należy wykonać na całej szerokości 

jezdni i poboczy. Pozostałe warstwy należy obustronnie poszerzyć o szerokość równą grubości 

tych warstw.  

Pobocza na grubości warstw podbudowy należy uzupełnić kruszywem naturalnym 

0-63mm stabilizowanym mechanicznie, natomiast na grubości warstw nawierzchni jezdni 

nawierzchnię poboczy należy wykonać z tłucznia 31,5-63mm zaklinowanego klińcem 

4-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie. Skarpy nasypów i wykopów należy wykonać 

z nachyleniem 1:1,5. W obrębie wlotów i wylotów przepustów, oraz zbliżenia słupów 

energetycznych należy wykonać skarpy o nachyleniu do 1:1, umocnione obrukowaniem 

z kamienia łamanego gr. 20 cm układanego na podsypce cementowo-piaskowej, oraz 

spoinowanego zaprawą cementową. Dopuszcza się inny sposób umocnienia skarp 

zaakceptowany przez Zamawiającego (Inspektora). 

5.3. Odwodnienie  

Odwodnienie pasa drogowego zrealizowane będzie poprzez nadanie odpowiednich 

spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni drogi w kierunku projektowanych 

i odtwarzanych elementów odwodnienia – ścieków betonowych i rowów otwartych. 

W km 0+000 – 0+200 zaprojektowano ułożenie wzdłuż lewostronnego poboczna ścieku 

ulicznego z prefabrykowanych korytek betonowych 60x50x15 cm. Prefabrykaty należy układać 

na ławie z betonu C12/15, oraz na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Ze ścieku woda 

odprowadzona będzie do odtwarzanego lewostronnego rowu otwartego. Istniejące przepustu 

pod zajazdami należy zdemontować i wymienić na przepusty z rur HDPE lub PP o średnicy 

40 cm i klasie sztywności pierścieniowej SN 8. Istniejący przepust na skrzyżowaniu 

przedmiotowej drogi z drogą powiatową w km 4+583 należy zdemontować i wymienić na 

przepust o średnicy Ø50 cm z rur HDPE lub PP o min. wytrzymałości pierścieniowej 8 kPa. 

W km 0+240,7 zaprojektowano wymianę przykanalika odprowadzającego wodę opadową 

z prawostronnej skarpy do rowu lewostronnego. Zaprojektowano przykanalik z rury o średnicy 

160 mm, o klasie sztywności SN8. Wylot przykanalika obrukować.  

Minimalny naziom nad przewodami przepustów wynosi 0,3 m. Należy pamiętać aby 

został on zachowany na każdym etapie wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzenia 

przepustu na wskutek ruchu pojazdów technologicznych i wykonywania stabilizacji podłoża. 
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Rury należy ułożyć na podsypce z kruszywa naturalnego o frakcji 0-32mm, o grubości 25cm, 

wymagany wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora - górna warstwa grubości 5 cm luźna tak 

aby karby rur mogły się w niej swobodnie zagłębić. Zasypywanie rury należy prowadzić 

symetrycznie, warstwami po 30 cm, kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierającej się 

w przedziale 0-32 mm i o nierównomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest by maksymalna 

średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie przekraczała wielkości skoku 

karbu zewnętrznego. Szczególnie starannie należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą 

przepust, w obszarze ograniczonym ćwiartką koła, materiał na zasypkę w tym obszarze musi 

mieć takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zarówno zasypkę jaki i podsypkę 

należy zagęszczać odpowiednim sprzętem, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg 

Proctora (w bezpośrednim sąsiedztwie rury dopuszczalne 0,95 wg Proctora). Należy zwrócić 

uwagę, aby nie spowodować przemieszczenia rury wskutek zbyt intensywnego zagęszczenia, 

może być konieczne dociążenie rury np. workami z piaskiem. Skarpy rowów w obrębie wlotów 

i wylotów umocnione zostaną obrukowaniem z kamienia łamanego grubości 20 cm, układanym 

na podsypce cementowo piaskowej i spoinowanym zaprawą cementową.  

Rów w ciągu drogi powiatowej na odpływie z przepustu należy oczyścić na długości 

zapewniającej prawidłowe odprowadzenie wody z przepustu.  

5.4. Przekroje konstrukcyjne  

• Konstrukcja projektowanej jezdni: 

o 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 

o 5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 

o 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka o uziarnieniu 

ciągłym 0/63 mm lub mieszanka tłuczniowo-klińcowa /63 mm) 

stabilizowanego mechanicznie, 

o 25cm - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie, 

o  - warstwa odcinająca z geowłókniny o gramaturze min 200g/m2 i 

wytrzymałości min 15 kN/m. 

• Konstrukcja ścieku z prefabrykatów: 

o 15cm - prefabrykowane korytka ściekowe betonowe, 

o 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

o 15cm - ława z betonu C15/15. 

6. Roboty rozbiórkowe  

Rozbiórce podlegają:  

– nawierzchnia jezdni i podbudowy, 

– przepusty na lewostronnym rowie w ciągu zjazdów z przedmiotowej drogi 
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– przepust na prawostronnym rowie drogi powiatowej pod wlotem drogi gminnej na 

skrzyżowaniu z drogą powiatową, 

– ogrodzenie działki 409 od strony przedmiotowej drogi, 

– przykanalik w km 0+240,7. 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie. Miejsce prowadzenia robót należy 

oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Materiały z rozbiórki nie nadające się 

do ponownego wykorzystania należy zutylizować.  

7. Urządzenia obce  

Na trasie projektowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowane są: napowietrzne 

sieci energetyczna i teletechniczna, oraz podziemne sieci: teletechniczna, gazowa, kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowa. Istniejące kable sieci napowietrznej nie zawężają skrajni ruchu. 

Przejścia sieci teletechnicznej pod projektowaną trasą ułożone są w rurach kanalizacji 

teletechnicznej i nie kolidują z projektowanym zamierzeniem budowlanym. Przejście gazociągu 

pod przedmiotową drogą wymaga przebudowy i zabezpieczenia odcinka gazociągu, którego 

projekt obejmuje odrębne opracowanie branżowe. W pozostałych przypadkach zaprojektowane 

roboty budowlane nie kolidują z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. 
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