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I Dane ogólne. 
I.1 Inwestor 

Powiatowy Zarz�d Dróg w B�dzinie, 42-582 Rogo�nik, ul.W�groda 59. 

I.2 Lokalizacja 
Projektowana Inwestycja usytuowana jest w południowej cz��ci Gminy Bobrowniki, w dzielnicy Pustkowie, na 

granicy z gmin� Wojkowice. 

I.3 Cel opracowania 
Celem opracowania jest poprawa parametrów jezdnych nawierzchni jezdni oraz bezpiecze�stwa ruchu 

pieszego na ulicy Marii D�browskiej, na odcinku od skrzy�owania z ulic� Ko�ciuszki do granicy z gmin�
Wojkowice. 

I.4 Zakres opracowania 
Projekt zakłada budow� prawostronnego kraw��nika i chodnika szeroko�ci 1,70m oraz miejscowe frezowanie 

i  nakładk� z betonu asfaltowego na całej szeroko�ci jezdni istniej�cej. 

W zakresie prac projektowych znajduj� si� ponadto: projekt odwodnienia drogi, projekt kanalizacji deszczowej 

oraz projekty niezb�dnych przekładek i zabezpiecze� uzbrojenia istniej�cego wykonane zgodnie z warunkami 

wydanymi przez odpowiednie Instytucje. 

I.5 Materiały wyj�ciowe 
1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo 

Bobrowniki, sołectwo Rogo�nik zatwierdzony Uchwał� Rady Gminy Nr XXVIII/199/05 z dnia 25 maja 

2005 roku. 

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice zatwierdzony 

Uchwał� Rady Miasta Nr XVI/65/2007 z dnia 29 pa�dziernika 2007 roku. 

3. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wydane przez Inwestora. 

4. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r. 

5. Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarz�dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 

1729,  

6. Rozporz�dzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393,  

7. Aktualizacja mapy do celów projektowych wykonana przez Pracowni� „Geoplast” Usługi Geodezyjne mgr 

in�. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów 

8. Wizje w terenie wykonane w sierpniu i wrze�niu 2008r. obejmuj�ce: 

a. ocen� stanu nawierzchni i odwodnienia jezdni, 

b. uzupełniaj�ce pomiary, 

c. dokumentacj� fotograficzn�, 
9. Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsi�biorstwo Geologiczno-Geodezyjne „Geoprojekt 

�l�sk” Sp. z o.o., ul.Sokolska 46, 40-124 Katowice we wrze�niu 2008 r. 

II Opis stanu istniej�cego 
II.1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Zakres niniejszego opracowania mie�ci si� w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

wymieniego w pkt I.5.1 natomiast koniec opracowania graniczy z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego wymienionym w pkt I.5.2. 

Według pkt I.5.1 na całym projektowanym odcinku dla obszaru dróg obowi�zuje zapis KD-Z1/2, tj. droga 

zbiorcza. Linie rozgraniczaj�ce dla w/w drogi wyznaczono w pasie szeroko�ci 25,0m. 

Koniec opracowania graniczy z ulic� Piaski – obszarem KDL 1/2 według pkt I.5.2 
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II.2 Warunki gruntowo – wodne. 
Na długo�ci Inwestycji w podło�u terenu, na szeroko�ci korpusu drogowego wyst�puj� nasypy budowlane oraz 

grunty rodzime. 

Nasypy budowlane stanowi�: 
- piaski drobne z pyłami i kamieniami oraz piaski �rednie z pyłami o mi��szo�ci od 0,45m do 0,99m., pod 

wzgl�dem wysadzinowo�ci sklasyfikowane jako w�tpliwe 

- piaski drobne z kamieniami oraz piaski �rednie o mi��szo�ci ok. 0,21m., sklasyfikowane jako 

niewysadzinowe. 

- piaski �rednie z namułem gliniastym o mi��szo�ci 0,26m., sklasyfikowane jako bardzo wysadzinowe 

Grunty rodzime stanowi�: 
- piaski drobne, �rednio zag�szczone, niewysadzinowe o mi��szo�ci 1,95m 

- piaski �rednie, �rednio zag�szczone, niewysadzinowe o zró�nicowanej mi��szo�ci na całej długo�ci 

opracowania. 

Na remontowanym odcinku wod� gruntow� nawiercono na gł�boko�ciach od 0,7 do 1,6m ppt. Warunki wodne 

nale�y uzna� za przeci�tne oraz lokalnie w rejonie km 0,4+50,0 – za złe. 

Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych podło�e remontowanej drogi zaliczono do grup 

no�no�ci:  

G1-na pocz�tkowym odcinku 

G2-na ko�cowym odcinku  

za wyj�tkiem rejonu w km 0,4+50,0 gdzie wyst�powanie nasypów o konsystencji plastycznej wymaga 

indywidualnej oceny. 

II.3 Teren 
Teren istniej�cy otaczaj�cy Inwestycj� ma charakter płaski i łagodnie opada w kierunku południowym, a ró�nica 

wzniesie� na długo�ci trasy wynosi ok. 9 metrów. Wzdłu� opracowania przewa�aj� działki budowlane, w wi�kszo�ci 

zagospodarowane w formie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Równolegle do Inwestycji, po wschodniej 

stronie w odległo�ci ok.100m przepływa rzeka Jawornik, która ok. km 1,0+75,0 krzy�uje si� z remontowanym 

odcinkiem drogi – obiekt mostowy jednoprz�słowy. 

II.4 Droga 
Istniej�ca ulica M. D�browskiej posiada nawierzchni� z betonu asfaltowego �redniej grubo�ci 5,0cm i szeroko�ci 

od 4,90 do 5,60m(lokalnie, w rejonie łuków poziomych – do 6,20m). Pomimo obowi�zuj�cego zakazu ruchu 

pojazdów o rzeczywitej masie całkowitej powy�ej 15 ton (B-18) na całym rozpatrywanym odcinku istniej�ca 

nawierzchnia jest w złym stanie technicznym – posiada liczne sp�kania, nierówno�ci, drobne ubytki oraz miejsca 

punktowych uzupełnie� warstwy �cieralnej.  

Zły stan techniczny spowodowany jest brakiem systemu odwonienia drogi i poboczy oraz „słab�” konstrukcj�
nawierzchni – tylko jedna warstwa z betonu asfaltowego. 

Na całej długo�ci opracowania brak jest chodników, kraw��ników oraz utwardzonych poboczy poddawanych 

bie��cym zabiegom utrzymaniowym. Lokalnie wyst�puj�ce wybrukowania i elementy kraw�dziowe s� wynikiem 

samowoli budowlanych mieszka�ców. Wjazdy bramowe do posesji wykonane s� z: �u�la, kostki betonowej, płytek 

chodnikowych, betonu cementowego, betonu asfaltowego, płyt typu „Trylinka”, lub jako gruntowe.  

Na remontowanym odcinku wyst�puje jedno skrzy�owanie – podporz�dkowany wlot lewostronny, natomiast 

pocz�tek opracowania stanowi skrzy�owanie typu „T”, gdzie ulica M. D�browskiej wł�cza si� jako 

podporz�dkowana(znak A-7) do ulicy Ko�ciuszki.  

II.5 Odwodnienie 
Na całej długo�ci opracowania stwierdzono brak regularnego systemu odwodnienia oraz brak kanalizacji 

deszczowej.  

II.6 Uzbrojenie 
Na długo�ci opracowania wzdłu� zagospodarowanych posesji mieszkalnych wyst�puj� nast�puj�ce sieci 

uzbrojenia:  

- gazoci�g – obustronnie lub prawostronnie 

- wodoci�g – lewostronnie 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   CZ��� DROGOWA 
Remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika w drodze powiatowej S-4778 w ul.M.D�browskiej w Bobrownikach 

             

strona 6

- przewody elektroenergetyczne niskiego i �redniego napi�cia wraz z o�wietleniem– na przewa�aj�cym odcinku 

lewostronnie 

- teletechnika – prawostronnie 

Na odcinku od wlotu lewostronnego do ko�ca opracowania(ok.200 metrów) wyst�puj� prawostronnie przewody 

elektroenergetyczne �redniego napi�cia. 

III Stan projektowany 
III.1 Zało�enia projektowe 

Zgodnie ze SIWZ do projektowania przyj�to parametry dla drogi klasy Z (zbiorcza), pr�dko�� projektow�
Vp=50 km/h oraz kategori� obci��enia ruchem KR2. 

Zgodnie z ustaleniami podczas bie��cych narad roboczych Inwestycj� podzielono na 3 etapy na długo�ci 

opracowania: 

Etap I – od km 0,0+0,00 do km 0,4+69,50 

Etap II – od km 0,4+69,50 do km 1,0+71,88 

Etap III -od km 1,0+71,88 do km 1,3+31,50 

III.2 Rozwi�zanie sytuacyjne 
Projektuje si� prawostronny chodnik z kostki betonowej koloru czerwonego szeroko�ci 1,70m oddzielony od 

jezdni kraw��nikiem betonowym wystaj�cym(odkrycie H=12cm) od km 0,0+0,00 do km 1,0+3,54 oraz na długo�ci 

10 metrów wzdłu� ulicy Ko�ciuszki. Ponadto w rejonie łuków poziomych Ł1, Ł4 i Ł6 projektuje si� lewostronny 

kraw��nik wystaj�cy. 

Od km 1,0+3,54 do ko�ca opracowania projektuje si� prawostronne pobocze z destruktu uzyskanego z 

frezowania szeroko�ci 1,0m. 

Przy projektowaniu geometrii elementów kraw�dziowych zakłada si� parametry dla docelowej jezdni 

szeroko�ci 6,0m(2x3,0m) z normatywnymi prostymi przej�ciowymi i poszerzeniami na łukach poziomych. 

Na całej szeroko�ci istniej�cej jezdni oraz projektowanych poszerzeniach projektuje si� nakładk� z betonu 

asfaltowego �redniej grubo�ci – w zale�no�ci od etapu – od 51 do 55mm.  

Na wysoko�ci wjazdów do posesji projektuje si� wjazdy bramowe z kostki betonowej koloru szarego 

o szeroko�ciach zmiennych, dostosowanych do szeroko�ci bram wjazdowych od 3,50 do 5,0m. 

Łuki poziome projektowanej osi drogi KDZ posiada� b�d� promienie w zakresie od R=51,00m do 

R=1000,00m. Wyokr�glenia kraw��ników na wł�czeniu do ulicy Ko�ciuszki projektuje si� przy zastosowaniu łuków 

R=10,0m(strona prawa) i R=5,5m(strona lewa). 

III.3 Profil podłu�ny 
Według wytycznych Inwestora zaprojektowano nieznaczne korekty niwelety, które b�d� mo�liwe do 

uzyskania poprzez frezowanie i nakładk� zmiennych grubo�ci. Na długo�ci korygowanej niwelety zastosowano 

pochylenia podłu�ne in w zakresie od -1,39% do +1,15% oraz dwa łuki pionowe wkl�słe Rv=1500,00 i Rv=3000,00. 

III.4 Przekroje poprzeczne 
Na długo�ci remontowanej jezdni projektuje si� korekt� spadków poprzecznych daszkowych w celu 

uzyskania warto�ci ip=1,50% lub ip=2,00%. Ponadto na długo�ci łuków poziomych projektuje si� normatywne 

spadki jednostronne wykształcone na projektowanych rampach na długo�ci prostych przej�ciowych. 

Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2,00% do jezdni, natomiast pobocza – 6,00% na zewn�trz drogi. 

Na wysoko�ci wjazdów bramowych projektuje si� kraw��niki betonowe najazdowe, obni�one (odkrycie 

H=4cm).  

III.5 Odwodnienie 
Na odcinku od km 0,0+0,00 do km 1,0+75,00 odwodnienie zaprojektowano w układzie zamkni�tym: wpusty 

uliczne, przykanaliki, studnie �ciekowe i kanalizacja deszczowa z wylotem do istniej�cego cieku – rzeki Jawornik. 

Na w/w odcinku wody opadowe z jezdni, chodnika i wjazdów bramowych odprowadzone b�d� poprzez 

odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne i podłu�ne do projektowanych wpustów ulicznych i dalej do 

kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano wpusty uliczne - kratki �ciekowe z krat� �eliwn� typu ci��kiego na 

zawiasach. 
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Na odcinku od km 0,4+92,51 do km 0,5+61,83 zaprojektowano lewostronny s�czek – dren francuski Φ 125mm 

obsypany kruszywem łamanym 16/31,5mm owini�tym w geowłóknin�. 
Od km 1,0+75,00 do ko�ca opracowania nie projektuje si� zmiany sposobu odwodnienia drogi.  

III.6 Konstrukcje nawierzchni 
Konstrukcj� nowoprojektowanej nawierzchni przyj�to w oparciu o Rozporz�dzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r. Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni przyj�to 

zało�enie �e teren zniwelowany w ka�dym punkcie koryta drogowego po zabudowaniu warstwy wzmacniaj�cej 

z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem powinien posiada� nast�puj�c� charakterystyk� na powierzchni 

korony robót ziemnych: 

- wtórny moduł odkształcenia E2 > 120 MPa, KR2  z obci��enia płyt� VSS, ∅ 30 cm, 

- stosunek modułów E2/E1 = Io < 2,2. 

III.6.1 Jezdnia główna – nakładka 
•••• konstrukcja nawierzchni: 

# warstwa �cieralna: beton asfaltowy 0/12,8mm:  �rednio   5,0cm,
# istniej�ca konstrukcja po frezowaniu na �redni� gł�boko�� 3,0-4,0cm

III.6.2 Jezdnia główna – poszerzenie 
•••• konstrukcja nawierzchni: 

# warstwa �cieralna: beton asfaltowy 0/12,8mm:       5,0cm,
# warstwa wi���ca: beton asfaltowy 0/20mm:       7,0cm, 
# podbudowa: beton cementowy C30/37      20,0cm, 
# podło�e gruntowe 

III.6.3 Jezdnia główna – pełna odbudowa po robotach kanalizacyjnych 
•••• konstrukcja nawierzchni KR 2: 

# warstwa �cieralna: beton asfaltowy 0/12,8mm:       5,0cm,
# warstwa wi���ca: beton asfaltowy 0/20mm:       7,0cm, 
# podbudowa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie   20,0cm, 
# warstwa wzmacniaj�ca: grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15,0cm, 
# podło�e gruntowe 

III.6.4 Jezdnia główna – wymiana gruntu od km 0.4+92.51 do km 0.5+61.83 
•••• konstrukcja nawierzchni KR 2: 

# warstwa �cieralna: beton asfaltowy 0/12,8mm:       5,0cm,
# warstwa wi���ca: beton asfaltowy 0/20mm:       7,0cm, 
# podbudowa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie   20,0cm, 
# wymiana gruntu na grunt o wska�niku CBR 25%              2x20,0cm, 
# podło�e gruntowe 

III.6.5 Chodniki 
•••• konstrukcja nawierzchni: 

# warstwa �cieralna: kostka betonowa koloru czerwonego:    8cm, 

# podsypka cementowo-piaskowa 1:4:      3cm, 

# podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mech.: 15cm, 

# podło�e gruntowe 
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III.6.6 Wjazdy bramowe 
# warstwa �cieralna: kostka betonowa koloru szarego:    8cm, 

# podsypka cementowo-piaskowa 1:4:      3cm, 

# podbudowa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mech.: 23cm, 

# warstwa wzmacniaj�ca: kruszywo naturalne 0/63mm:  15cm, 

# podło�e gruntowe 

III.6.7 Pobocza 
# destrukt drogowy      7cm, 

# kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie:  8cm, 

# podło�e gruntowe 

III.6.8 Ziele�ce -trawniki 
# humus:       10cm, 

# podło�e gruntowe 

III.7 Kraw��niki uliczne i obrze�a betonowe 
Przy wykonywaniu prac drogowych zastosowanie znajd� nast�puj�ce elementy betonowe: 

o Kraw��niki uliczne z betonu wibroprasowanego 15*30*100cm C25/30, 

o Kraw��niki najazdowe z betonu wibroprasowanego 15*22*100cm C25/30, 

o Obrze�a betonowe 8*30*100cm C20/25 na podbudowie z kruszywa łamanego 

III.7.1 Sposób zabudowania kraw��ników ulicznych 

o Wysoko�� kraw��nika betonowego od strony jezdni powinna wynosi� 12 cm, - wg rysunku Nr 2. 

o Wysoko�� kraw��nika najazdowego od strony jezdni powinna wynosi� 4 cm, - wg rysunku Nr 2. 

o Wysoko�� kraw��nika betonowego od strony jezdni w rejonie przej�� dla pieszych powinna wynosi� 2 cm 

o Wysoko�� kraw��nika betonowego od strony jezdni w rejonie peronu przystanku autobusowego powinna 

wynosi� 16 cm 

o Niweleta podłu�na powinna by� zgodna z projektowan� niwelet� jezdni 

o W razie potrzeby elementy b�d� przycinane przecinark� tarczow�. K�ty wypukłe i wkl�słe zł�czy zostan�
ukształtowane �cinark� tarczow�. Wyrównywanie za pomoc� zaprawy jest zabronione. Szczeliny pomi�dzy 

elementami nie mog� przekracza� 4mm. 

III.7.2 Sposób zabudowania obrze�y chodnikowych 

Obrze�a betonowe powinny by� ustawione na ławie o wymiarach 15x7cm z kruszywa łamanego 0/31,5 

grubo�ci 7cm. Wysoko�� obrze�a nad nawierzchni� chodnika powinna wynosi� 3 cm, a odkrycie od strony 

powierzchni humusowanych – równie� 3 cm. 

III.7.3 Sposób zabudowania betonowej kostki brukowej 

 Kostk� układa si� na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy kostkami wynosiły od 2 do 3 

mm. Kostk� nale�y układa� ok. 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy� w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag�szczeniu. Po uło�eniu kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem, 

a nast�pnie zamie�� powierzchni� uło�onych kostek przy u�yciu szczotek r�cznych lub mechanicznych 

i przyst�pi� do ubijania nawierzchni. 

 Do ubijania uło�onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si� wibratory płytowe z osłon�
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale�y 

prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w kierunku poprzecznych 

kształtek. Do zag�szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u�ywa� walca. 

 Po ubiciu nawierzchni nale�y uzupełni� szczeliny piaskiem i zamie�� nawierzchni�. Nawierzchnia 

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel�gnacji - mo�e by� zaraz oddana do ruchu. 
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III.8 Roboty ziemne 
III.8.1 Wykopy 

Wykopy wykonywane b�d� w sposób zapewniaj�cy w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce 

prawidłowe odwodnienie. Spadek poprzeczny nie powinien by� mniejszy ni� 2% w przypadku gruntów spoistych i 

nie mniejszy ni� 1% w przypadku gruntów niespoistych. W czasie wykonywania robót uwzgl�dniony b�dzie 

ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymaga� dotycz�cych prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie post�pu robót ziemnych.  

Wykopy powinny by� wykonane w takim okresie, aby po ich zako�czeniu mo�na było przyst�pi�
natychmiast do wykonania kolejnych robót.  

Pochylenie skarp wykopu powinno by� nie wi�ksze ni� 1:1. Sposób rozbierania skarp powinien gwarantowa�
ich stateczno�� w całym okresie prowadzenia robót. 

Powy�sze warunki nie dotycz� wykopów pod roboty kanalizacyjne i przekładkowe, dla których warunki 

prowadzenia robót okre�lono w odr�bnych tomach niniejszego opracowania. 

Roboty zasypkowe po robotach kanalizacyjnych b�d� prowadzone do spodu konstrukcji nawierzchni 

drogowej, tak aby po ich zako�czeniu mo�na od razu przyst�pi� do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

III.8.2 Korytowanie pod nawierzchnie jezdni. 
Korytowanie nale�y tak zaplanowa�, by nie tworzyły si� miejsca bezodpływowe. Wod� z lokalnych zastoisk 

nale�y natychmiast odpompowywa�, a lokalne deniwelacje wyrówna� z odpowiednim spadkiem. 	ródła wody 

odsłoni�te przy wykonywaniu korytowania nale�y uj�� w dreny. Wody opadowe i gruntowe nale�y odprowadzi�
poza teren pasa robót ziemnych przy pomocy korytek odwadniaj�cych i drenów wgł�bnych. 

 Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania profilowania i zag�szczenia podło�a dopiero po 

zako�czeniu korytowania oraz wszystkich robót zwi�zanych z zabudow� elementów odwodnienia. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podło�a, które ma by� profilowane, nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne 

terenu umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby rz�dne terenu 

przed profilowaniem były, o co najmniej 5cm wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a. Bezpo�rednio po 

profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego dog�szczania. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia (IS) i 

odkształcenia (Io < 2,5) oraz wtórnego modułu odkształcenia (Ev2), które nale�y osi�gn��, musz� by� zgodne z PN-

S-02205. 

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczanie gruntów 

rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych 

warto�ci wska�nika zag�szczenia.  

III.8.3 Wymiana gruntu 
W rejonie bardzo niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, tj. na odcinku od km 0,4+92,51 do km 

0,5+61,83, nale�y wykona� pełn� wymian� gruntu zabudowuj�c w dwóch 20-centymetrowych warstwach grunt 

niewysadzinowy o wska�niku CBR 25%. Ponadto, w najni�szym punkcie przekroju poprzecznego, nale�y uło�y�
s�czek podłu�ny obni�ony o 0,50m w stosunku do spodu korytowania. 

III.8.4 Wykonywanie robót ziemnych w okresie deszczów  
Nie zezwala si� na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemo�liwia osi�gni�cie 

wymaganego wska�nika zag�szczenia. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego 

zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zag�szczeniem nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu.  

Osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego. Je�eli warstwa gruntu 

niezag�szczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy� jej i zag��ci� w czasie 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to mo�e on nakaza� Wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy.  
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IV Wytyczne materiałowo – technologiczne 
IV.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
 Do czyszczenia warstw nawierzchni słu�y oczyszczarka mechaniczna. 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s�: 
a) do skropienia podbudowy niebitumicznej z kruszywa łamanego: 

- kationowe emulsje �redniorozpadowe K2 wg WT.EmA-1999, 

- upłynnione asfalty �rednio odparowalne wg PN-C-96173; 

b) do skropienia warstw bitumicznych: 

- kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-60 wg WT.EmA-1999,  

- upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173, 

IV.2 Podbudowa z kruszywa łamanego 
 Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by�
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 

ziaren �wiru wi�kszych od 8mm. Kruszywo powinno by� jednorodne, bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek 

gliny. Warstw� podbudowy nale�y wykona� w zale�no�ci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 

niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ci�głym. 

Kruszywo winno spełnia� nast�puj�ce wymagania norm: Niesort 0/63 PN-B-11112:1996 I odm. II,. 

 Kontrol� no�no�ci i zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płyt� o �rednicy 30 cm, wg PN-S-

02205: 1998. Warto�� wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosi�: KR2 E2>=140MPa,. 

Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 nale�y wyznaczy� ze wzoru: 

Zag�szczenie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek: 

2.2
1

2
=<

E

E
  

Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 nale�y wyznaczy� ze wzoru: 

E1, E2 = xD
s

p

∆

∆

4

3

gdzie: D �rednica płyty w mm 

p∆  - ró�nica nacisków  w kPa 

s∆  - przyrost osiada� odpowiadaj�cy przyrostowi nacisków p∆  w mm 

IV.3 Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego grubo�� warstwy 7,0cm 
Nale�y zastosowa� beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20. Asfalt D-50/70 wg PN-C-96170:1965. Receptur�

mieszanki nale�y zaprojektowa� zgodnie z zeszytem IBDiM-Zakładu Technologii Nawierzchni z uwzgl�dnieniem 

wymaga� zawartych w SST D.05.03.05. 

IV.4 Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego grubo�� warstwy 5,0cm 
Nale�y zastosowa� beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8. Asfalt D-50/70 wg PN-C-96170:1965 lub asfalt 

drogowy modyfikowany polimerami wg TWT PAD-97.Receptur� mieszanki nale�y zaprojektowa� zgodnie z 

zeszytem IBDiM-Zakładu Technologii Nawierzchni z uwzgl�dnieniem wymaga� zawartych w SST D.05.03.05. 
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V Zabezpieczenie, przebudowa istniej�cego uzbrojenia 

V.1 Sieci elektroenergetyczne 
V.1.1 Stan istniej�cy 

W zwi�zku z remontem nawierzchni jezdni i budow� chodnika w drodze powiatowej S-4778 – w ulicy Marii 

D�browskiej w Bobrownikach zachodzi konieczno�� przebudowy istniej�cego stanowiska słupowego nN wraz z  

zawieszonymi na nich kablami oraz lamp� o�wietleniow� oraz przebudowy i zabezpieczenia istniej�cych kabli 

elektroenergetycznych. W rejonie obj�tym opracowaniem znajduj� si� urz�dzenia energetyczne własno�ci ENION 

GRUPA TAURON S.A.  

V.1.2 Stan projektowany 
Projekt swoim zakresem obejmuje przebudow� istniej�cych stanowisk słupowych nN oraz przebudow� i 

zabezpieczenie elektroenergetycznych kabli ziemnych własno�ci ENION GRUPA TAURON S.A. koliduj�cych  z 

przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. 

Projekt w cz��ci elektroenergetycznej w swoim zakresie obejmuje: 

• budow� stanowisk słupowych – 2 szt. 

• budow� linii napowietrznej nN AsXSn 4x50mm
2
 – 27m 

• budow� linii napowietrznej nN AsXSn 4x35mm
2
 – 27m 

• zabezpieczenie istniej�cych kabli ziemnych rurami A110PS – 63m 

• budow� kabli ziemnych nN YAKY 4x120 mm
2
 – 40m 

• budow� kabli ziemnych nN YAKY 4x35 mm
2
 – 40m 

W celu dokładnej lokalizacji ci�gów elektroenergetycznych nale�y wykona� przekopy kontrolne. 

Miejsce przebudowywanego słupa elektroenergetycznego oraz sposób przebudowy i zabezpieczenia  

istniej�cych kabli elektroenergetycznych pokazano na planszy zbiorczej uzbrojenia. 

V.2 Sieci teletechniczne 
V.2.1 Stan istniej�cy 

 W zwi�zku z remontem nawierzchni jezdni i budow� chodnika w drodze powiatowej S-4778 – w ulicy 

Marii D�browskiej w Bobrownikach zachodzi konieczno�� zabezpieczenia istniej�cych kabli ziemnych 

teletechnicznych oraz przebudow� istniej�cych słupów teletechnicznych koliduj�cych z zamierzeniem 

inwestycyjnym. W rejonie obj�tym opracowaniem znajduj� si� urz�dzenia teletechniczne własno�ci 

Telekomunikacji Polskiej S.A. 

V.2.2 Stan projektowany 
Projekt swoim zakresem obejmuje zabezpieczenie kabli ziemnych teletechnicznych oraz przebudow�  

istniej�cych stanowisk słupowych teletechnicznych  własno�ci TP S.A.  

  

-przebudowa słupów teletechnicznych  - słup teletechniczny drewniany   – 4 szt. 

-zabezpieczenie kabli miedzianych  - rura osłonowa RHDPE110 dwudz.  –  79,0m. 

Projekt w cz��ci teletechnicznej w swoim zakresie obejmuje: 

• zabezpieczenie istniej�cych kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi osłonowymi, 

• przebudow� słupów teletechnicznych wraz z przeło�eniem kabli napowietrznych i obiektów 

słupowych  

W celu dokładnej lokalizacji ci�gów teletechnicznych nale�y wykona� przekopy kontrolne. 

Miejsce przebudowywanych słupów teletechnicznych oraz sposób zabezpieczenia istniej�cych urz�dze�
teletechnicznych pokazano na planszy zbiorczej uzbrojenia. 
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V.3 Projektowana kanalizacja deszczowa 
V.3.1 Stan projektowany 

Na długo�ci projektowanego chodnika wody opadowe z cz��ci jezdni odprowadzane b�d� poprzez wpusty 

deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zakres �rednic projektowanej kanalizacji Dn 200÷600mm. 

Długo�� kanalizacji około L= 1050m. 

Ilo�� odprowadzonych wód opadowych wyniesie 234 l/s. 

Odbiornikiem wód deszczowych b�dzie potok Jaworznik. Wody opadowe przed wprowadzeniem do 

odbiornika zostan� oczyszczone w osadnikach wpustów deszczowych oraz w osadniku zabudowanym przed 

wylotem do potoku Jaworznik.  

Skarpy i dno cieku 3,0m przed wylotem, oraz 5,0m za wylotem zostan� umocnione kamieniem spoinowanym. 

Zaprojektowano kanalizacj� z rur PEHD SPIRO Dn 200÷600mm. Studzienki kanalizacyjne z kr�gów 

�elbetowych 
1.2÷1,6m. 

V.3.1.1 Rury kanalizacyjne 

- PEHD SPIRO i DUO - SN8. Zakres stosowanych �rednic Ø200, 300, 400, 500 i 600mm. 

Dla kanałów  nale�y wykona� podsypk� piaskow� o grubo�ci 30 cm z podbiciem pachwin. Podsypk� nale�y 

zag��ci� mechanicznie. Obsypk� piaskow� wykona� do wysoko�ci 20 cm nad górn� powierzchni� rur i zag��ci�. 
Pozostała cz��� wykopu zasypa� piaskiem. 

Przewody kanalizacyjne z rur PEHD SPIRO: Ø 675 x  37,5 mm L= 210,5m 

      Ø 560 x  30,0 mm L= 367,0 m 

      Ø 450 ×  25,0 mm L = 242,5 m 

      Ø 338 ×  19,0 mm L = 188,5 m 

         PEHD DUO: Ø 200 x   11,0 mm L = 87,5 m 

       

- BETONOWE typu WIPRO 

Rury betonowe o �rednicy 0,60 m, zgodne z BN – 83/8971 – 06.02. 

Przewody kanalizacyjne z rur betonowych: Ø 600 × 75  mm L =6,0m 

V.3.1.2 Studzienki 

W opracowaniu przyj�to studzienki z kr�gów �elbetowych Ø1,2 i 1,4m. 

Studzienki z  kr�gów �elbetowych  wykona� jako monolityczne, prefabrykowane o �ciankach grubo�ci 20 cm z 

betonu hydrotechnicznego B45 do wysoko�ci 1,0 m. 

Pod cz��ci� monolityczn� wyla� warstw� ochronn� chudego betonu grubo�ci 10 cm. 

W dnie studzienki wyrobi� kinet�. Kineta w dolnej cz��ci do wysoko�ci połowy �rednicy kanału powinna mie�
przekrój zgodny z przekrojem kanału, w górnej cz��ci �ciany pionowe o wysoko�ci min 1,4 �rednicy kanału. 

Spadek spocznika 5% w kierunku kinety. 

�ciany komór roboczych studzienek powinny by� wewn�trz gładkie, zł�cza prefabrykatów zaspoinowane i 

zatarte zapraw� cementow� na gładko 

 Izolacja pozioma studzienek – 2 x papa na lepiku 

 Izolacja pionowa – 2 x abizol. 

Włazy �eliwne typu ci��kiego (zamykane lub �eliwne wypełnione betonem) osadza� na płytach pokrywowych 

�elbetowych. 

Stopnie złazowe montowa� mijankowo w dwóch rz�dach w odległo�ci poziomej osi stopni 30cm i w odległo�ci 

pionowej 30 cm. 

Przej�cia rur kanalizacyjnych przez �cianki studzienek wykona� jako elastyczne w tulejach ochronnych, 

segmentowych z uszczelk� ( modułowe przej�cie przez �cian� betonow�). 
Zaprawy budowlane do poł�cze� prefabrykowanych powinny odpowiada� normie BN-67/6738-03. 
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V.3.1.3 Wpusty deszczowe 

Dla sprawnego odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych dróg przyj�to wpusty deszczowe 

przykraw��nikowe uliczne z osadnikami gł�boko�ci 1,0 m. Wpusty poł�czy� ze studzienkami rewizyjnymi 

przewodami PEHD DUO Ø 200 mm. Przewody uło�y� ze spadkiem 2%. 

Wpusty wł�czane do studzienek powy�ej 0,5 m nad dnem studzienki nale�y poł�czy� za pomoc� kaskady. 

V.3.1.4 Urz�dzenia oczyszczaj�ce 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów �cieków wpływaj�cych do odbiornika zastosowano na wylocie 

urz�dzenie oczyszczaj�ce. 

Przyj�to osadnik o przepływie poziomym o poj. 10 m3 Ø3,0m (np. O/S firmy EKOL – UNICON). Osadniki  

skutecznie usuwaj� zawiesiny łatwo opadaj�ce przy jednoczesnej mo�liwo�ci przepuszczania przepływów 

wielokrotnie wi�kszych bez wynoszenia zalegaj�cych osadów.  

V.3.2 Skrzy�owania i zbli�enia kanalizacji  z urz�dzeniami podziemnymi 

V.3.2.1 Skrzy�owania z kablami energetycznymi 

- odległo�� podst. pozioma i pionowa 0,5m zgodnie z PN-76/E-05125. 

- skrzy�owania z liniami napowietrznymi o napi�ciu (1 kV zgodnie z PN-75/E-05100 

Minimalna odległo�� podstawowa kanalizacji od słupów W/N- przyjmowa� 10m. 

Skrzy�owania i zbli�enia kanalizacji  od: 

- linii kablowej podziemnej 0,3m- odległo�� pionowa i 1,0m odległo�� podstawowa pozioma. 

- linie napowietrzne - zgodnie z BN-76/8984-9 

- kanalizacja kablowa- zgodnie z BN-73/8984-05. 

V.3.2.2 Skrzy�owania i zbli�enia kanalizacji z wodoci�gami  

Wykona� zgodnie z PN-92/B-01705 i PN-92/B-01707. 

Odległo�� pozioma podstawowa= 1,5m. 

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z istniej�cymi przył�czami wodoci�gowymi nale�y je 

przebudowa� wykonuj�c obej�cie nad lub pod rur� kanalizacyjn� w zale�no�ci od wzajemnego poło�enia. Prace 

ziemne prowadzi� pod nadzorem u�ytkownika sieci. 

V.3.2.3 Skrzy�owania i zbli�enia kanalizacji z przewodami gazowymi.  

Wykona� zgodnie z PN-91/M-34501 

W miejscach skrzy�owania kanalizacji z gazoci�giem  na gazoci�gu zabudowa� rur� stalow� dwudzieln� o 

�rednicy dostosowanej do �rednicy gazoci�gu i długo�ci 3,0 m lub rur� osłonow� dwudzieln� z PEHD systemu 

AROT typu PS długo�ci L=  3m. 

W przypadku kolizji gazoci�gu z projektowanymi zjazdami na posesje, gazoci�gi nale�y przebudowa�
obni�aj�c je do normatywnej gł�boko�ci co zostało uj�te w kosztorysie cz��ci drogowej. 

V.4 Przebudowa istniej�cego gazoci�gu 
V.4.1 Stan istniej�cy 

- miejsce realizacji  - Bobrowniki, ul. M. D�browskiej 

- rodzaj gazu   - ziemny –PN –C-04753-E 

- rodzaj sieci   - gazoci�g �redniopr��ny  

- �rednica gazoci�gu istn. - Ø 150  STAL 

- klasa lokalizacji  - pierwsza 

Istniej�cy gazoci�g �redniopr��ny Ø150mm koliduje z projektowan� kanalizacj� deszczow� w ul. 

M.D�browskiej na odcinku od posesji nr 3 do posesji nr19. Ponadto istniej�cy gazoci�g uło�ony jest w cz��ciowo w 

jezdni. 
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V.4.2 Stan projektowany 
Gazoci�g na w/w odcinku przyj�to do przebudowy. Wł�czenie do gazoci�gu �ródłowego stalowego Ø150mm 

nale�y wykona� w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym symbolem G1, G11. Istniej�ce przył�cze do 

budynku nr 8 przebudowa� i zabezpieczy� pod drog� rur� ochronn�. Budynki nr 15, 17 i 19 przepi�� do nowego 

gazoci�gu.  

Sie� gazow� wykona� z rur PE100 SDR11 Ø160mm. Rury powinny by� wykonane z materiału 

zaszeregowanego do klasy co najmniej MRS 10 i powinny by� wykonane zgodnie z norm� ZN-G-3150/96. �rednica 

rur Ø160x14,6 mm. 

V.4.3 Sposób uło�enia gazoci�gu 
a)Bezpo�rednio w gruncie 

Projektowany gazoci�g uło�y� bezpo�rednio w gruncie na takiej gł�boko�ci, aby jego przykrycie wynosiło min 

0,8 m. 

Wykopy dla uło�enia gazoci�gu musz� odpowiada� wymaganiom PN-B-06050:1999. Wykopy nale�y 

zabezpieczy� barierkami ochronnymi, a wykopy o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,0m wykona� z deskowaniem lub 

zabezpieczy� elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporz�dzeniem ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003- Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz.401- w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W miejscach, gdzie wyst�puj� spoiny monta�owe oraz w miejscach wyst�powania poł�cze� z istniej�cymi 

gazoci�gami, wykopy nale�y odpowiednio poszerzy�. 
Rury nale�y układa� w wykopie wolnym od kamieni, na podsypce z piasku grubo�ci min. 20 cm i stosowa�

nadsypk� z piasku grubo�ci 30 cm ponad najwy�szy punkt zewn�trznej powierzchni rury. Nad t� warstw� nale�y 

uło�y� ta�m� koloru �ółtego z tworzywa sztucznego. 

b)W rurach ochronnych 

W projekcie zastosowano rury ochronne z PE100 SDR11. Gazoci�g w rurach ochronnych uło�y� na płozach 

typu RACI z tworzywa sztucznego w rozstawie co 2,0m. Ko�ce rur ochronnych zabezpieczy� manszetami. Na 

rurach ochronnych zabudowa� s�czki w�chowe. 

V.4.4 Rury zastosowane do budowy gazoci�gu 

Rury przewodowe przyj�to PE 100 SDR 11. Rury ochronne przy skrzy�owaniach gazoci�gu z drog�, przyj�to z 

rur PE 100 SDR 11. 

Zestawienie rur: 

- PE 100 SDR 11 Ø 32 x 3,0 mm    L =  16,0m 

- PE 100 SDR 11 Ø 90 x 8,2 mm    L =    7,5m 

- PE 100 SDR 11 Ø 160 x 14,6 mm    L =179,0m 

- PE 100 SDR 11 Ø 315 x 28,6 mm    L =  13,0m  

V.4.5 Poł�czenia rurowe 
a)Rury stalowe 

Rury i łuki stalowe ł�czy� przez spawanie. Dla poł�cze� spawanych wykonawca winien opracowa� karty 

technologiczne.  

b)Rury PE 

Przewody PE do �rednicy Ø32mm ł�czy� poprzez zgrzewanie elektrooporowe, pozostałe poprzez zgrzewanie 

doczołowe. Dla poł�cze� rur wykonawca opracowuje kart� technologiczn� zgrzewania.   
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VI Zał�czniki 
I.    Tabele robót drogowych 

II.  Decyzje, opinie 

III. Uzgodnienia bran�owe 

VII Rysunki 

L. p. Nr Rys. Nazwa rysunku: 
1 0 Orientacja 

2 1.1 Plan sytuacyjno-wysoko�ciowy - cz��� 1 

3 1.2 Plan sytuacyjno-wysoko�ciowy - cz��� 2 

4 1.3 Plan sytuacyjno-wysoko�ciowy - cz��� 3 

2 Przekroje konstrukcyjne / Detale konstrukcyjne 

3 Profil podłu�ny 

4.1 Przekroje charakterystyczne - cz��� 1 

4.2 Przekroje charakterystyczne - cz��� 2 

4.3 Przekroje charakterystyczne - cz��� 3 


