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Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O w 

miejscowości Gogolin ulica Kamienna na długości ok 1+858m.
Rozbudowa drogi polegać będzie na remoncie nawierzchni istniejącej wraz z jej wzmocnieniem do 
kategorii ruchu KR3 wraz z przebudową skrzyżowań oraz oświetlenia drogi . W ramach rozbudowy 
planuje się poszerzenie jezdni oraz  budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż jezdni.  Przebudowa 
drogi  ma na celu poprawienie komunikacji,  bezpieczeństwa ruchu oraz wzmocnieniu istniejącej 
konstrukcji drogi. 

  Zakres prac objętych budową 
- roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu)
- roboty realizacyjne - zabezpieczenie  istn. sieci (teletechnicznej, kablowej, gazowej)
 - przebudowa oświetlenia drogi zgodnie z (opracowaniem branży i elektrycznej)
- przebudowa odwodnienia drogi zgodnie z opracowaniem branży kanalizacyjnej
- roboty rozbiórkowe , roboty ziemne pod nowe w-wy konstrukcyjne poszerzenia , dodatkowe pasy na
skrzyżowaniach zgodnie z przekrojami
-  Przebudowa istn .skrzyżowań 
- ograniczenie jezdni krawężnikiem na odcinku od km 0+085 do km 0+916.00
- wykonanie ciągu pieszo – jednego o nawierzchni z kostki betonowej ograniczony od strony jezndi 
krawężnikiem bet 15x30x100 wyniesionym zgodnie z przekrojem (dotyczy km 0+000 do km 0+916)
- wykonanie odcinka ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego km 0+988.00 do km 
1+858
 - sfrezowanie korekcyjne istn nawierzchni bitumicznej na głębokość średnią 5cm. 
 - wykonanie konstrukcji poszerzeń zgodnie z przekrojami
 - wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowych warst w-wy wiążącej 
oraz ścieralnej zgodnie z przekrojami
- wykonanie i wyprofilowanie poboczy z kruszywa łamanego lub frezu bitumicznego
- odcinkowe wykonanie rowóch chłonno – odparowujących zgodnie z planem zagospodarowania
Umocnienia skarp wlotu i wylotów  przykanalików 
Roboty wykończeniowe – profilowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy.
Wykonanie  oznakowania poziomego i pionowego jezdni zgodnie z projektem docelowego 
oznakowania
- Regulacja wysokościowa studni - urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu
- Uporządkowanie terenu robót

Lokalizacja inwestycji i zmiany w strukturze własności gruntów

             Droga objęta opracowaniem  zlokalizowana jest w powiecie krapkowickim w gminie 
Gogolin  Jest to droga klasy L relacji  Gogolin – Kamień Śląski.
 Początek opracowania w km 0+000.00  rozpoczyna się od krawędzi bubudowanego w roku 2017 
ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnice Mali i Choruli.   Koniec opracowania lokalizowany 
jest w obrębie ronda skrzyżowania ulic Ligonia/Kamienna.  Lokalizację inwestycji przedstawiono na
załącznikach graficznych (projekt zagospodarowania terenu ) w skali 1:500. Inwestycję 
zaplanowano na działkach stanowiących w chwili obecnej pas drogowy. 

Rozbudowa drogi wymaga dodatkowo zajęcia działek przed podziałem o nr 259/10 ; 259/9; 
259/8  w celu przejęcia niezbędnych części tych działek pod planowany pas drogowy ( w oparciu o 
przepisy specustawy drogowe). Projekt  podziału stanowi  załącznik do pozwolenia ZRID. Na 
potrzeby planowanej rozbudowy zajęto działki po podziale nr 259/16 ; 259/12; 259/14.
W ramach procesu projektowego pozyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną 
przez Gminę Gogolin.

Stan istniejący
Jezdnia

Na odcinku od km 0+000 do km 0+915 droga posiada nawierzchnię o szerokości ok 6.00m  
Droga przebiega przez w km 0+915 do km 0+988 przez  linie kolejową E30 relacji Kędzierzyn Koźle
– Opole Zachodnie. Odcinek torów kolejowych wyłączony jest z niniejszego opracowania. Na 
dalszym odcinku od km 0+988 do końca opracowania droga posiada jezdnię o szerokości 5.50m. 
   Stan nawierzchni ocenia się jako zadowalający  jednakże ze względu na rozwój strefy 
ekonomicznej oraz zwiększenie ruchu tranzytowego droga wymaga wzmocnienia. Brak wzmocnienia 
jezdni przyczyni się do deformacji istniejącej konstrukcji drogi co w konsekwencji przyczyni się do 
dalszej degradacji warstw konstrukcyjnych / pęknięć siatkowych.  
Odwodnienie drogi w stanie istniejącym odbywa się w znacznej części powierzchniowo w kierunku 
istniejących rowów poboczy  gdzie następuje ich powolne wsiąkanie w podłoże gruntowe. 



Częściowo na odcinku drogi występują  rowy, które  mają funkcje rowów chłonno - odparowujących 
Prawidłowy spływ wody z korony drogi utrudniają niewyprofilowane pobocza na których zalega 
długoletni osad ziemny. Na terenie pasa drogowego przeznaczonego pod realizację zadania znajdują
się drzewa, które  w ramach inwestycji zostaną wycięte.  Drzewa oraz pniaki stanową przeszkodę w 
odpływie wody opadowej, a korzenie drzew podnoszą nawierzchnię jezdni Szczegółowy 
inwentaryzacja szaty roślinnej na przebudowywanym odcinku stanowi odrębne opracowanie. 
Jezdnia na odcinkach prostych posiada przekrój daszkowy. W rejonie łuków spadek poprzeczny jest 
wykonany jako jednostronny o wartości ok 3% – 4%. Spadki podłużne wynoszą od 0,5% do 1,0%. 
Na odcinku objętym opracowaniem droga krzyżuje się z lokalnymi drogami wewnętrznymi bądź 
drogami dojazdowymi do gruntów rolnych bądź leśnych.

Podłoże gruntowe
Dla projektu przebudowy wykonano badania istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego.

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych stwierdzono, że na przedmiotowym odcinku drogi
powiatowej zalegają w podłożu piaski średnie i drobne, które przy dobrych warunkach wodnych 
należą do grupy nośności G1. Ze względu na wilgotność podłoża założono warunki G2.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni

W zakresie opracowania wykonano 4 odwierty geotechniczne w istniejącej nawierzchni jezdni.
Nawierzchnię drogi stanowi pakiet warstw bitumicznych o grubości od 10-12cm. 
Podbudowę  drogi stanowi kruszywo łamane w postaci tłucznia dolomitowego  o grubości zawierającej 
się w granicach  20-24cm (średnio 22cm)

OBLICZENIE TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ ISTN. KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
METODĄ MECHANISTCZNO-EMPIRYCZNĄ (patrz załącznik)

Z przeprowadzonej analizy trwałości zmęczeniowej wynika iż istniejąca konstrukcja spełnia wymagania 
kategorii ruchu KR1.  Istniejąca konstrukcja  zapewnia trwałość nawierzchni dla ruchu
projektowego 90000 tys osi obliczeniowych 100 kN/pas obliczeniowy w okresie 20 lat

Uzbrojenie terenu:

Sieć uzbrojenia terenu 

-kanalizacja sanitarna
-wodociąg w 110  z  przyłączami  do  budynków  mieszkalnych,
-kable  telefoniczne ziemne,
-napowietrzna  linia  energetyczna z  lampami  oświetlenia ulicznego,
-kable  energetyczne  ziemne,
-słupy  napowietrznej linii  telefonicznej,

Szczegółową  lokalizację  uzbrojenia  terenu  przedstawiono  na  planie  sytuacyjnym
zagospodarowania  terenu  w  skali  1:500.  Na  etapie  realizacji  robót  należy  ręcznie  dokonać
przekopów  kontrolnych  w  celu  rzeczywistego  zagłębienia  i  przebiegu  oraz  określenia  stanu
technicznego urządzeń podziemnych.



Koncepcja rozwiązania projektowego 

Podstawowe parametry techniczne

 - długość odcinka drogi                                                              1858.50m
 - kategoria ruchu                                                                            KR3
 - obciążenie nawierzchni                                                                115 kN/oś
 - klasa techniczna drogi                         - L
 - prędkość projektowa       - 50km/h
 - szerokość jezdni       - 6.00m – 7.00m
 - spadki poprzeczne jezdni             - od 2,0% - 3%
 - spadki poprzeczne poboczy          - 6,0%
 -  rodzaj nawierzchni jezdni                                                            - beton asfaltowy 

             - rodzaj nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej                    - kostka betonowa gr.8cm
            - rodzaj nawierzchni zjazdów                                               - kostka betonowa gr.8cm
             - rodzaj nawierzchni ścieżki rowerowej                              - beton asfaltow

 spadek chodnika                                                                           - 2%
  

Stan projektowany

Przebieg projektowanego do przebudowy  odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy do 
celów projektowych na planie w  skali  1: 500.  Projektowana trasa przebiega w granicach 
istniejącego pasa drogowego i pokrywa się po trasie istniejącej jezdni bitumicznej.  

ROBOTY ZASADNICZE – WYKONANIE KONSTRUKCJI JEZDNI 

NASYPY 
Po oczyszczeniu istniejącego terenu oraz zdjęcia w-wy humusu należy wyprofilować teren pod nowe 
w-wy konstrukcyjne. Nowe nasypy zgodnie z przekrojami normalnymi należy wykonać z gruntu 
niewysadzanego     o CBR>35% i k>0.0093cm/s gr. zmienna zgodnie z profilem drogi  (materiał 
dowieziony).

WYKOP
Wykop pod nowe w-wy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym drogi oraz 
przekrojami normalnymi.  Urobek  z korytowania należy wywieźć poza teren budowy w miejsce  
przeznaczone do składowania.

PODBUDOWA POMOCNICZA  E2>100MPa
W związku z występowaniem gruntów  wilgotnych  założono wykonanie na poszerzeniach  
podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (pospółka –  cement  
materiał w całości  dowieziony z wytwórni)  o Rm>2.5MPa.     
Nie zaleca się przystąpienia do robót w okresach prognozowanych obfitych opadów 
atmosferycznych, ze względu na niebezpieczeństwo przewilżenia mieszanki gruntowej.

PODBUDOWA ZASADNICZA 
Po wykonaniu dolnych warstw konstrukcji uzyskaniu wymaganej nośności  na  poziomie dolnych 
warstw konstrukcyjnych E2>100MPa należy przystąpić do wykonania podbudowy zasadniczej z 
kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm. Po wykonaniu i  zagęszczeniu podbudowy należy uzyskać  
nośność w-wy podbudowy zasadniczej  na poziomie E2>180MPa.

WYKONANIE WARSTW BITUMICZNYCH
Przed przystąpieniem do układania warstw bitumicznych, należy przygotować podłoże. Podłoże 
należy ustabilizować  oczyścić z zanieczyszczeń, błota kurzu oraz wyprofilować by było równe, bez 
kolein. Następnie skropić podbudowę lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu należy przystąpić do 
układania poszczególnych warstw asfaltowych. Grubość zgodnie z przekrojami. 

ZAKRES ROZBUDOWY DROGI
Jezdnia km 0+085.00 do km 0+915.00
Zakres prac obejmuje obustronne poszerzenie jezdni do 7.00m (ok 0,50m z każdej strony).                  
Zaprojektowano typowy przekrój drogi daszkowy - jezdnię o dwóch pasach ruchu po 3.50m każdy 
oraz pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0.75 m.  Pochylenia poprzeczne projektowanej 
drogi  zostały zaznaczone zarówno na planie sytuacyjnym jak i na przekrojach normalnych. Przekrój
normalny zakłada spadek obustronny jezdni 2.0 %  i poboczy 6.0 %. Na  odcinku drogi zgodnie z 
planem zaprojektowano frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 
średnią ok 5cm. Po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej należy należy wykonać 
konstrukcję poszerzeń oraz dobudowę pasów relacji na skrzyżowaniach zgodnie z planem 



zagospodarowania. Na styku nowej nawierzchni z istniejącą zastosować siatkę do robót 
bitumicznych szerokości 1.0m. Po wykonaniu konstrukcji poszerzeń należy wykonać wykonać na 
całej szerokości (jezdni ist. + poszarzenia) w-wę wyrównawczą 5cm w-wę wiążącą z betonu 
asfaltowego AC11S gr.5cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S GR.4cm po 
wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową. 

Na odcinku od km 0+270 do km 0+455.00 projekt zakłada obniżenie niwelety drogi w stosunku do 
istniejącej zgodnie z profilem podłużnym. Na powyższym odcinku drogi zaprojektowano pełną nową 
konstrukcję drogi zgodnie z przekrojem C-C.

Jezdnia km 0+988 do km 1+810.00
Zakres prac obejmuje jednostronne poszerzenie jezdni do 6.00m (ok 0,50m z prawej strony) Po 
stronie projektowanej ścieżki rowerowej. Zaprojektowano typowy przekrój drogi daszkowy - jezdnię 
o dwóch pasach ruchu po 3.00m każdy oraz pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 1.0 m lub 
frezownin bitumicznych z rozbiórki istn. nawierzchni gr.20cm. Na całym odcinku drogi 
zaprojektowano frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość średnią ok 
5cm. Po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej należy należy pakiet warstw wzmocnienia 
zgodnie z przekrojem. Na styku nowej nawierzchni z istniejącą zastosować siatkę do robót 
bitumicznych szerokości 1.0m. 

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

Zaprojektowano wzmocnie istniejącej nawierzchni bitumicznej do kategorii KR3. 

OBLICZENIE TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ ISTN. KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
METODĄ MECHANISTCZNO-EMPIRYCZNĄ (SZCZEGÓŁY OBLICZENIOWE patrz załącznik )



Z przeprowadzonej analizy trwałości zmęczeniowej wynika iż istniejąca konstrukcja spełnia wymagania 
kategorii ruchu KR 3.  Istniejąca konstrukcja  zapewnia trwałość nawierzchni dla ruchu
projektowego  1 092745 tys osi obliczeniowych 100 kN/pas obliczeniowy w okresie 20 lat

Konstrukcja drogi po wzmocnieniu                                                                                                                
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr.4cm ułożona na całej szerokości jezdni + 
poszerzenie                                                                                                                                                       
-  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm  (dotyczy całej szerokości jezdni + poszerzenie
- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm  (dotyczy całej szerokości jezdni + 
poszerzenie)  

-  istn. nawierzchnia do frezowania korekcyjnego na głębokość średnią 5cm
-  istn. nawierzchnia bitumiczna jezdni (pozostała grubość bo frezowaniu gr.5cm)

 istn. podbudowa dolomitowa  średnio gr.22cm

KONSTRUKCJA  POSZRZENIA JEZDNI ORAZ DODATKOWYCH PASÓW KR3

  - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr.4cm
 - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm  
 - w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16 P gr.7cm 
 - dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm  E2>180MPa.
    [dolne w-wy konstrukcji - nośność E2>100MPa]
 - podbudowa pomocnicza z miesznki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa gr.18cm 
- istn.podłoże gruntowe 

SCIEŻKA PIESZO- ROWEROWA
KM  0+000 DO KM 0+988,00 
Ścieżka 

Na odcinku zabudowanym  zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową dwukierunkową o szerokości 
2.60m (lokalizacja zgodnie z planem). Ścieżkę należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej gr.8cm 
na podsypce z miału kamiennego gr.3cm , podbudowie  z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.15cm.  
Ścieżkę  od strony jezdni zostanie ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30x100 wyniesiony 
+12cm.  Na zjazdach należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100 wyniesionym w stosunku 
do jezdni +3cm. Na przejazdach rowerowych proj. krawężnik należy wtopić do poziomu jezdni.

Konstrukcja ścieżki 

 -          warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 8 cm 
 -          podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm , 
 -          podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm -stabilizowanego  mech. gr.15cm 
-           w-wa odsączająca z pospółki gr.10cm

Zjazdy  

Zjazdy  (zaznaczone  na  planie)  zlokalizowane  wzdłuż  ciągu  pieszo-rowerowego  należy
wykonać  z  kostki  betonowej  gr.8cm  ułożonej  na  warstwie  miału  kamiennego  gr.3cm  oraz
podbudowie kamienia łamanego 0-31.5mm gr.25cm. Krawężniki na zjazdach  należy wynieść  w
stosunku do nawierzchni jezdni +3 cm. Połączenie nawierzchni  zjazdów z proj. ciągiem pieszo-
rowerowym  należy wykonać poprzez zastosowanie  łagodnego zejścia na odcinku 2m.
Zjazdy poza ciągiem należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100 wbudowanym na ławie bet. C12/15.
Nawierzchnię zjazdów z nawierzchnią istniejącą należy połączyć w taki sposób by nie powstał próg
architektoniczny  -  uskok  obu  nawierzchni.   Spadek  poprzeczny   dostosować  do  istn.  bramy
wjazdowej oraz nawierzchni istniejącej. Od strony działki prywatnej -  posesji zaprojektowano na
wjazdach  krawężnik bet. najazdowy 15x22x100 wtopiony.  W przypadku wjazdów istniejących –
utwardzonych należy dowiązać się do istn. nawierzchni utwardzonej w taki sposób aby nie powstał
uskok  poprzeczny  obu  materiałów.  Wjazdy  istniejące  które  posiadają  nawierzchnię  utwardzona
kostka betonową bądź kostką kamienną należy rozebrać a materiał przekazać właścicielowi posesji.  

Konstrukcja nawierzchni  zjazdów:

-warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej  grubości 8 cm,  
-podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm, 



-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm 
stabilizowanego  mechanicznie – 25cm 
-w-wa odsączająca z pospółki gr.10cm

SCIEŻKA ROWEROWA
KM 0+988,00 ORAZ OD KM 1+810,00 

 Na powyższym odcinku  zaprojektowano ścieżkę  rowerową o szerokości 2.50m. Ścieżkę zaprojekto-
wano o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr 5cm na podbudowie z kamienia łamanego 0-
31,5mm gr.15cm. Dolną w-wę podbudowy wykonać z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa (mieszanka pospółka – cement materiał dowieziony) stabilizowany na miejscu gr.20cm.
Ścieżka od strony jezdni zostanie połączona z nawierzchnią bitumiczną jezdni. Od strony lasu ścieżkę
należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 wtopiony do poziomu nawierzchni bitumicznej.  
Spadek poprzeczny ścieżki wykonać od drogi powiatowej w kierunku  terenu zielonego - leśnego

Konstrukcja ścieżki

 -          warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC8S gr.5cm 
 -          podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm -stabilizowanego  mech. gr.15cm 
-          dolna w-wa podbudowy z materiału stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o RM =2.5MPa
            gr.20cm stabilizacja wykonana na miejscu / materiał z dowozu (pospółka - cement)

ZJAZDY Z MIESZANKI KAMIENIA OBSŁUGUJĄCE DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Na całym odcinku drogi zaprojektowano zjazdy obsługujące działki rolne. Projektowane zjazdy 
indywidualne należy wykonać o szerokości zgodnej z planem. Połączenie nawierzchni zjazdów 
jezdnią drogi należy wykonać za pomocą łuków kołowych o promieniu R=3.0m. Nawierzchnię 
zjazdów należy wykonać z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.25cm za spoinowany miałem 
kamiennym. 

ODWODNIENIE
Na odcinku od km 0+085 do km 0+200 zaprojektowano wpusty przykrawężnikowe fi 500 które 
należy wyprowadzić za pomocą przykanalika fi do przeciwległego rowu chłonno – odparowującego.
 

Odcinek drogi od km  0+200 do km 0+420 odwodniony zostanie do proj. zestawy odwodnienia 

chłonnego składające się ze studzienek wpustowych zlokalizowanych  w  jezdni projektowanej , 

przykanalików do studzienki rewizyjnej i dalej do skrzynek rozsączających ze studzienką inspekcyjno-

kontrolną.    W/w elementy należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi wyjaśniającymi sposób 

ich montażu.         

Odcinek jezdni od km 0+420 do km 0+918 zaprojektowano odwodnienie wgłębne w postaci kolektora 

kanalizacji deszczowej mający wylot w projektowanym rowie chłonno – odparowującym.  Szczegóły 

odwodnienia stanowi opracowanie branży kanalizacyjnej.

Jezdni na odcinku ok km 0+988 do 1+810 odwodniona będzie w sposób naturalny na teren pasa 

drogowego (na teren leśny ) 

Roboty ziemne i montażowe w  pasa drogowego.

Wykopy w jezdni asfaltowych należy wykonywać jako pionowe, wąskoprzestrzenne
z pełnym umocnieniem ścian (obudowy typu skrzynkowego). Na czas prowadzenia robót w pasie 
drogi teren wokół wykopu należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu.

UWAGA: Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne
celem zlokalizowania istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem , a w razie
potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach kolizji z rurami
wodociągowymi, kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich pobliżu
wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. W miejscach



skrzyżowań kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable należy
nałożyć przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT). Przy zasypywaniu wykopów, na trasie
przebiegu kabla należy ułożyć folię ostrzegawczą.
Szczególną ostrożność zachować należy prowadzić roboty w obrębie istniejących słupów 
telekomunikacyjnych zlokalizowanych przy zewnętrznej stronie skarpy rowu. Należy przewidzieć ich 
zabezpieczenie na czas trwania robót i ewentualną wymianę w przypadku uszkodzenia. 

Rozwiązania wysokościowe

Początek i koniec projektowanego odcinka dowiązano wysokościowo do wysokości 
istniejącej nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowana niweleta w nawiązaniu do istniejącej niwelety 
została nieznacznie skorygowana . Założono podniesienie istniejącej niwelety o nowe w-wy 
konstrukcyjne wzmocnienia jezdni średnio +10cm.   Przebieg projektowanej niwelety drogi 
przedstawia rysunek ,,Profil podłużny''. W związku z podniesieniem niwelety istniejące wjazdy 
nawierzchnie przylegające do drogi należy przełożyć i dostosować do krawędzi drogi                         

Docelowe oznakowanie.

Projekt docelowego oznakowania powyższej drogi stanowi odrębne opracowanie. 

Postanowienia końcowe.     

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/w  
SST. Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne 
elementu uzbrojenia.  Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu 
prowadzenia robót.  Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości 
materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na 
wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.    

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego; 

Teren , na którym projektowana jest droga  nie jest wpisana do rejestru zabytków i  nie podlega 
ochronie ochronie konserwatorskiej. 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – 
nie dotyczy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody -nie dotyczy
oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków-wody opadowe tak jak w chwili obecnej 

będą powierzchniowo spływać do istniejących rowów przydrożnych ,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się- Planowane przedsięwzięcie nie stanowi źródła 
zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu uciążliwości ani ograniczeń na 
terenach otaczających i nie posiada negatywnego wpływu na środowisko, a w szczególności na 
powietrze atmosferyczne, glebę, wody podziemne i powierzchniowe oraz zieleń, a zatem nie jest 
zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów-odpady (masy ziemne) powstaną wyłącznie w czasie 
budowy drogi i zostaną wywiezione zutylizowane na wysypisku śmieci – w czasie eksploatacji – 
odpadów brak,

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się-Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość 
stanowić będzie głównie praca sprzętu mechanicznego. Może dojść do krótkotrwałego wzrostu 
hałasu i emisji spalin uciążliwych dla mieszkańców, jednak nie spowoduje to przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto prawidłowa 
organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne 
oddziaływania na etapie realizacji zadania będą tymczasowe, a ujemny wpływ na środowisko 
ustanie po zakończeniu robót drogowych.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne-Roboty będą prowadzone na niewielkiej głębokości i w oddaleniu



od ujęć wodnych, dlatego nie nastąpi odsłonięcie warstw wodonośnych. Zadrzewienia istniejącego 
brak.

Przyjęte rozwiązania mają służyć ograniczeniu uciążliwości związanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestników ruchu 
drogowego.

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania obiektu znajduje się na działkach na których został zaprojektowany. Obszar 
ten został określony ba 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. 

Sprawdził:      mgr inż. Grzegorz Kaczmarek                 Projektował :    mgr inż. Tomasz Sokulski    
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1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykończeniowe.

      1.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi
          -  rejon pasa drogowego,

1.tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,
1.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istnieją zagrożenia spowodowane prowadzeniem 
robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, 
przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
zagrożenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym  muszę być oznakowane i zabezpieczone zgodnie
z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i 
zatwierdzonym przez odpowiedni organ.
Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref 
niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić 
światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało użytkowników
drogi.

-Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych
1)Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy 
go zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy, fakt 
ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

2)Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami
Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

--Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
--Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
--Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
--Maski ochronne przy robotach pylących,
--Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,
--Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.
3)Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika 
robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z odpowiednim wpisem 
do karty szkolenia BHP.

1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach 
zgodnie z instrukcję producenta.

  1.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.
--teren robót należy odpowiednio oznakować,
--zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  i innych 
urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.

                                                                                              
                                                                                                Opracował:                                              

                                                                                            mgr inż. Tomasz Sokulski 
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