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OPIS   
Do Projektu Zagospodarowania Terenu dla OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO :   

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 382005T RELACJI MIEDZIERZA - 
ROZGÓŁ odcinek o długości 946,00 m"    

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z załączonymi   
        uzgodnieniami oraz bezwzględnie zastosować się do zawartych w nich postanowień.  

 

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1. Projekt opracowano w oparciu o : 
• Umowa zawarta z GMINĄ SMYKÓW  .    
•  Mapa zasadnicza (hybrydowa) w skali 1 : 1000 .  
• Inwentaryzację urządzeń w terenie 
• „Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych” cz. I, cz. II, cz. III W-wa 1979 r. i 1982 

r. 
• „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” wydany przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Instytut Badawczy Dróg i Mostów, W-wa 1997 r. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i Ich 
Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, 
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r.  - poz. 430  

•  „Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych,   
W-wa  1992 r. 

• „Wytyczne Projektowania Dróg” WPD-1, WPD-2 i WPD-3 wydane przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Publicznych,   W-wa  1992 r. 

• „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych.(Dziennik Ustaw RP Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r.  Poz. 463) 

• „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego” 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegółowych 
Warunków Technicznych Dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz Urządzeń 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Warunki Ich Umieszczania na Drogach . 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 „Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. Nr 108 z 2005r,  poz. 
908), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku „O drogach publicznych” (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 
2086) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

• Inne obowiązujące normy i przepisy. 
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II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumentacja Projektowa Uproszczona  :  
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 382005T  RELACJI 
MIEDZIERZA - ROZGÓŁ odcinek o długości 946,00 m"    .  Dokumentacja 
swoim zakresem obejmuje: 

• Wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi gminnej na odcinkach podanych na rys. nr 
3-1, nr 3-2, nr 3-3 i nr 3-4 o następującej konstrukcji :  
o warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-

asfaltowej grysowej) AC 8S o grubości 4 cm,  

o warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej) AC 11W o grubości 5 cm,  

o podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego  
             mechanicznie 0/31,5 mm wykonana wg. PN-S-06102   o grubości warstwy 22 cm  

o wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa   o 
grubości 20 cm 

                  Powierzchnia nowej nawierzchni drogi na poszerzeniu wynosi  521,00 m2 

• Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W na istniejącej 
nawierzchni bitumicznej w postaci wyrównania z betonu asfaltowego o średniej 
grubości 3 cm w ilości 357,90 Mg 

• Wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o 
grubości 4 cm na warstwie wyrównawczej . Całkowita powierzchnia warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego wyniesie 4925,45 m2 

• Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych istniejącego zagospodarowania 
terenu :  

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z terenu pod budowę poszerzeń i 
utwardzonych poboczy  w ilości 189,40 m3    

• Wykonanie utwardzonych poboczy kruszywem o grubości warstwy 17 cm na 
szerokość od 0,75 m do 3,00 m w ilości 1 487,50 m2 

 
Odwodnienie nawierzchni drogi gminnej nr  382005T relacji Miedzierza - Rozgół  będzie 
zapewnione jako powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych .  Woda z rowów  
przydrożnych  będzie odpływała tak jak dotychczas bez zmian  .  

W projekcie zawarto szczegółowy zakres robót drogowych, który podają:  
- rys. nr  2 
- przedmiar robót  

 
III.  ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 
Droga gminna nr 382005 T na przewidzianym do przebudowy odcinku przebiega w 

terenie  zagospodarowanym następująco :  
- po stronie lewej na odcinku od km 0+000 do km 0+302 teren niezabudowany  
- po stronie prawej na odcinku od km 0+000 do km 0+032 teren zabudowany 

pojedynczym gospodarstwem .  
- od km 0+302 do km 0+0+579 po stronie lewej teren cmentarza parafialnego 
- od km 0+032 do km 0+580 po stronie prawej teren nie zabudowany  
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- od km 0+615 do km 0+946 po stronie lewej teren zabudowany o zabudowie 
indywidualnej z budynkami gospodarczymi  

- od km 0+580 do km 0+946 po stronie prawej teren o zabudowie budynkami 
indywidualnymi z budynkami gospodarczymi . 

Istniejąca droga gminna nr 382005 T na całym odcinku objętym opracowaniem posiada 
nawierzchnię  bitumiczną w złym stanie technicznym o  szerokości od 3,50  m do 5,00 m. 
 W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni drogi gminnej na całym odcinku stwierdzono : 

� zły stan techniczny nawierzchni bitumicznej z odkształceniami 
trwałymi i bez z zachowanych spadków poprzecznych oraz z 
równością podłużną z deformacjami . 

� wykruszenia ziaren kruszywa z nawierzchni bitumicznej 
� starzenie się nawierzchni  bitumicznej ("blaknięcie" nawierzchni) 

 Uzbrojenie terenu stanowi: 
• wodociąg   wA  przebiegający równolegle do trasy drogi z zabezpieczonymi miejscami 

kolizji  
• kanalizacja sanitarna ks z dopuszczonymi kolizjami  
• Linia energetyczna napowietrzna równoległa do projektowanej drogi z miejscami 

przebiegu na drugą stronę drogi gminnej na całej długości projektowanego odcinka . Linie 
energetyczne bez kolizji z trasą drogi . 

 
Nawierzchnia drogi gminnej posiada ukształtowaną niweletę dostosowaną do terenu 
sąsiadującego z drogą . Droga przebiega po istniejącym terenie .     Na projektowanym 
odcinku w zagospodarowaniu terenu przewiduje się zmiany wymienione w zakresie 
opracowania  . 
IV.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 
Projektowana przebudowa drogi gminnej została zlokalizowana na odcinku  długości 

946,00 mb  . Szczegółowe wyliczenie powierzchni projektowanych  nowych nawierzchni 
drogi i  chodnika podaje Przedmiar Robót zamieszczony w części opisowo – obliczeniowej 
projektu.  

Niweleta drogi oraz spadki poprzeczne zostały zachowane , aby umożliwić swobodny 
powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejących odbiorników . Istniejące 
zagospodarowanie zostanie zmienione na ciągu drogi gminnej nr 382005 T relacji Miedzierza 
- Rozgół  poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni (powierzchnia nowej 
warstwy ścieralnej wynosi 4925,45 m2)  drogi gminnej  z podniesieniem niwelety nawierzchni 
drogi o 7 cm  . Szerokość nowej nawierzchni drogi  wyniesie  po przebudowie od 4,50 m do 

5,00 m (wyjątek stanowi odcinek od km 0+000 do km 0+032 gdzie brak możliwości 
wykonania poszerzenia nawierzchni. Pozostanie ona o szerokości 3,50 m) . 
 
 Ze względu na pełniona funkcję, natężenie i strukturę ruchu objęty projektem 
przebudowy odcinek drogi jest zakwalifikowany do klasy dróg o prędkości projektowej 50 

km/h (teren zabudowany) i kategorii obciążenia ruchem KR 1  (droga gminna). 
 
A. PLAN SYTUACYJNY 
  



 

 
 
 

Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu do Dokumentacji Projektowej  :   „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 382005T RELACJI 
MIEDZIERZA - ROZGÓŁ odcinek o długości 946,00 m"     – opracował  mgr inż. Zbigniew Ciepliński 

 
 

 

 

4 

Początek opracowania dla zadania : „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 
382005T  RELACJI MIEDZIERZA - ROZGÓŁ odcinek o długości 946,00 
m"  znajduje się w km 0+000 drogi gminnej nr 382005T (na granicy z pasem własności 
drogi krajowej nr 74 

Na trasie drogi w ciągu drogi gminnej nr 382005T  występują  łuki  oraz odcinki prostych .  
Trasa drogi gminnej nr 382005T nie podlega żadnym zmianom .  Jedyną zmianą jest 
poszerzenie drogi gminnej do 5,00 m . 
Koniec opracowania znajduje się w km 0+964 drogi gminnej blisko połączenia z drogą o nr 
ewid.  150/2 (droga ta posiada nawierzchnię w b. dobrym stanie technicznym i na 
skrzyżowaniu z drogą gminną podlegającą przebudowie sięga km 0+946 . 

 

  Roboty przewidziane projektem zostały pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu 
(rys. nr 2) a szczegółowo wyliczone w „Przedmiarach Robót” w załączniku do części 
opisowo – obliczeniowej.  Trasa drogi przebiega po istniejącej trasie  drogi   .  
 
B. PROFIL PODŁUŻNY. 
  
Profil podłużny drogi gminnej nr 382005T ulega zmianie przez podniesienie niwelety o 7 cm  
(grubość nakładek bitumicznych) .  Istniejąca  niweleta drogi gminnej z istniejącymi 
spadkami poprzecznymi  zapewnia powierzchniowe odwodnienie drogi do odbiorników .   
Parametry niwelety (łuki pionowe) drogi gminnej nie ulegają żadnym zmianom . 
 
C.  PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE  
      
Projektowana  „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 382005T  RELACJI 
MIEDZIERZA - ROZGÓŁ odcinek o długości 946,00 m"   
 ma następujące parametry : 

• szerokość nawierzchni drogi gminnej po przebudowie wynosi zasadniczo 4,50 
m.  Na odcinku od km 0+920 do km 0+946 (według Opracowania) 
nawierzchnia drogi  ma szerokość 5,00 m . Pochylenia poprzeczne drogi na 
odcinkach prostych jest daszkowe ze spadkiem 2% w kierunku krawędzi  
jezdni drogi . Pochylenia poprzeczne drogi nie ulegają zmianie zarówno na 
prostych jak i łukach poziomych . Natomiast na odcinku od km 0+000 do km 
0+030, gdzie brak możliwości poszerzenia nawierzchni szerokość wynosi 3,50 
m 

 
Dane dotyczące przekrojów normalno – konstrukcyjnych podają  rys. nr  3-1, nr 3-2, nr 

3-3 i  nr 3-4  (przekroje normalno – konstrukcyjne) . 
 

D. PROJEKTOWANIE  KONSTRUKCJI NAWIERZCHI  DROGI 
GMINNEJ NR 382005T  MIEDZIERZA - ROZGÓŁ  .    

1. Podstawa opracowania 
             Podstawę opracowania stanowią niżej wymienione dokumenty i opracowania: 
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a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,  
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1997 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r.  w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać 
Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r.  - poz. 
430 

c) „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych.(Dziennik Ustaw RP 
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r.  Poz. 463) . 
 
 
2. Warunki gruntowo – wodne 

Szczegółowej  analizy podłoża gruntowego oraz warunków wodnych nie 
przeprowadzono ze względu na zakwalifikowanie obiektu budowlanego - nawierzchni 

drogi  w miejscowości Miedzierza  i Rozgół do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej 
oraz na występowanie prostych warunków  gruntowych  (grunty jednorodne genetycznie i 
litologicznie zalegających poziomo, nie występują grunty słabonośne, organiczne, przy 
zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia poszerzenia nawierzchni 
oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) .   

 
3.    PRZYJĘTA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ 

NR 382005T na odcinku od km 0+000 do km 0+946 
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm .  Powierzchnia 

nowej warstwy ścieralnej wynosi 4 925,45 m2 
• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 3 cm 

ułożona na wyremontowanej istniejącej nawierzchni z betonu ze spękań   . Ilość 
betonu asfaltowego na warstwę wyrównawczą wynosi 357,90 Mg 

 
E. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI POSZERZENIA NAWIERZCHNI 

DROGI GMINNEJ NR 382005 T  na odcinku od km 0+030 do km 0+946 .    
 

1. Podstawa opracowania 
             Podstawę opracowania stanowią niżej wymienione dokumenty i opracowania: 

a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,  
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1997 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r.  w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać 
Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r.  - poz. 430 

c)  „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych.(Dziennik Ustaw RP Warszawa, dnia 27 
kwietnia 2012 r.  Poz. 463) . 
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2. Warunki gruntowo – wodne 

Szczegółowej  analizy podłoża gruntowego oraz warunków wodnych nie 
przeprowadzono ze względu na zakwalifikowanie obiektu budowlanego - nawierzchni 

drogi w miejscowości Miedzierza i Rozgół  do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej 
oraz występowanie  prostych  warunków gruntowych (grunty jednorodne genetycznie i 
litologicznie zalegających poziomo, nie występują grunty słabonośne, organiczne, przy 
zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia nawierzchni oraz braku 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) .   

 
3. PRZYJĘTA  TECHNOLOGIA  POSZERZENIA NAWIERZCHNI  . 

o warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej) AC 8S o grubości 4 cm,  

o warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej) AC 11W o grubości 5 cm,  

o podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego  
             mechanicznie 0/31,5 mm (mieszanka nie związana C50/30)   o grubości warstwy 22  
            cm  

o wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa  o 
grubości 20 cm 

                  Powierzchnia nowej nawierzchni drogi na poszerzeniu wynosi 521,00  m2 

 

V.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu podano w 
punkcie II .  Przedmiot i Zakres opracowania . 

 
V. DANE INFORMUJĄCE O TERENIE. 
 
Teren, na którym projektowana jest przebudowa drogi gminnej nr 382005T nie jest 

wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  Na terenie objętym inwestycją nie występują inne obiekty 
przyrodniczo chronione .  Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się również w 
granicach terenu górniczego, więc nie będzie podlegał wpływowi  eksploatacji górniczej. 

 
 
VI. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH  

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA. 
 

Teren zamierzenia budowlanego polegającego na : „PRZEBUDOWIE DROGI 
GMINNEJ NR 382005T  RELACJI MIEDZIERZA - ROZGÓŁ odcinek o 
długości 946,00 m"   
będzie podlegał zagrożeniom dla środowiska . Rodzaj i stopień zagrożenia 
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nie będzie ulegał innym zmianom niż tylko związanym ze wzrostem natężenia ruchu na tej 
drodze  gminnej . Natężenie i emisja hałasu oraz wibracji (akustyka) będzie wzrastało tylko 
wraz ze wzrostem natężenia ruchu na tej drodze   .   
Emisja zanieczyszczeń gazowych będzie wzrastać również tylko wraz ze wzrostem natężenia 
ruchu na drodze.  Nie ulegną żadnej zmianie uciążliwości powodowane przez zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, gdyż przebudowa tej drogi gminnej nie spowoduje żadnych 
zmian w tym zakresie .   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nie zmieni również 
możliwości korzystania z kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 
łączności .   Przebudowa nawierzchni drogi w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie 
zagrożenia  pożarowego . Przebudowa drogi gminnej nie spowoduje wycinki i  karczowania 
drzew . 

 

 
UWAGA : ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZAPROJEKTOWANO DO REALIZACJI W GRANICACH 

PASA WŁASNOŚCI DROGI GMINNEJ   (droga nr 382005T) .  
 
 
 

Projekt przewiduje poszerzenie nawierzchni drogi o działkę gruntową . Zmiana nawierzchni 
działki gruntowej pozwoli uzyskać szerszą nawierzchnię drogi, co będzie miało wpływ na 

zwiększenie bezpieczeństwa  ruchu drogowego . 
 

Istniejąca nawierzchnia nie ulegała żadnej przebudowie przez okres ponad 20 lat . Istniejąca 
nawierzchnia była powierzchniowo  utrwalona i jej stan techniczny wskazuje na pilną 

potrzebę jej przebudowy . 
 
 

 Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni drogi gminnej przyjęto okres eksploatacji 
20 lat zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi 
Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r.  - poz. 430 załącznik nr 5 . Okres eksploatacji 20 
lat jest taki sam dla wszystkich elementów jezdni . 
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