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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 382005T  RELACJI MIEDZIERZA - 

ROZGÓŁ odcinek o długości 946,00 m"   
 
1.   Przeznaczenie obiektu budowlanego: 

      Projektowana drogi gminnej nr  382005 T  na odcinku przebudowy służy poprawie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnieniu tego ruchu, a także polepszeniu 

komfortu ruchu  drogowego . 

Parametry techniczne drogi gminnej  : 

- szerokość drogi  na całej długości opracowania wynosi zasadniczo  4,50 m, 5,00 m 
(jedynie na odcinku od km 0+000 do km 0+030 3,50m)   

- długość przebudowywanego odcinka drogi 946,00 mb 

- nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej podlega zmianie konstrukcyjnej 

polegającej na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o 

grubości 4 cm na wyrównaniu nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W o 

grubości 3 cm .  

 

2. Funkcją obiektu jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie 

komfortu ruchu drogowego (droga gminna zakwalifikowana została  według kategorii 

ruchu do KR1) .  Nawierzchnia drogi  na swej długości dostosowuje się do poziomu 

terenu sąsiadującego z drogą  .  

      3.   Układ konstrukcyjny obiektu: 

       Do przyjęcia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej nr 382005T usytuowanego w     

            posłużono się rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2    

            marca 1999 r. w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać   

            Drogi Publicznych i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw  

            Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,  Warszawa, dnia 14 maja 1999r. – poz. 430.  

 
Nawierzchnia drogi gminnej na odcinku 946,00 mb ma następującą konstrukcję: 

• 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 istniejącej nawierzchni  . Ilość betonu asfaltowego na warstwę 

wyrównawczą wynosi 357,90 Mg 
 

Badań  geologiczno - inżynierskich nie przeprowadzono, gdyż obiekt (droga i 

chodnik) zaliczono do Pierwszej  Kategorii Geotechnicznej Obiektu. 

 

3. W celu zapewnienia warunków niezbędnych do bezpiecznego korzystania z drogi i   

      chodnika przestawia się  następujące elementy  :   

o przestawienie znaków drogowych na słupkach z rur Ø 50 mm w ilości 2 
szt.           

      4.    W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i użytkowania obiektu (drogi)  

             przewiduje się wykonanie poszerzenia nawierzchni istniejącej wraz z wykonaniem  

             nowej nawierzchni drogi gminnej . 

 Odwodnienie drogi  zapewniają: 

- spadki podłużne projektowanego odcinka drogi gminnej (jej niweleta)  

- Spadki poprzeczne nawierzchni drogi  i chodników  uwidocznione na rys. nr 4 
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Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do istniejącego już systemu 

odwodnienia .  

 

       5.   Istniejące już instalacje techniczne tj. instalacja zaopatrzenia w wodę, ściekowa,  

             energetyczna i telekomunikacyjna nie ulegają żadnym zmianom . Nie zmieniają się    

             również odpowiednie dla tych  instalacji  parametry techniczne. 

 

6. Projektowana przebudowa drogi nie będzie wpływała  szkodliwe na środowisko i jego 

wykorzystanie gdyż: 

a)  nie będzie żadnego dodatkowego zapotrzebowania na wodę, czyli nie zmienią się    

     ilość  i  jakość  ścieków . 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych może ulegać zmianie, ale tylko w przypadku 

zwiększenia natężenia ruchu na drodze gminnej . Przebudowa drogi  nie wpłynie w 

żaden sposób na emisję zanieczyszczeń gazowych  .  

c) przebudowa drogi  nie wpłynie na ilość odpadów (wykonanie nowej nawierzchni 

nie powoduje powstania odpadów) . 

d)   nie ulegnie zmianie emisja hałasu (może ulec zmniejszeniu przez poprawę  

       równości nawierzchni)  oraz wibracji a także promieniowania 

d) przebudowa drogi nie wpłynie na istniejący drzewostan, a na powierzchnie ziemi 

w sposób minimalny (nie przewiduje się wycinki i karczowania drzew) .  

e) wody podziemne nie zostaną  naruszone, gdyż na żadnym odcinku drogi  nie 

przewiduje się wykonywania wykopów do  poziomu wód gruntowych 

(konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi zawsze powyżej zwierciadła wód 

gruntowych o więcej niż 2,00 m)         

f) budowla – droga w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie zagrożenia  

pożarowego . 

 

 

 

 

Opracował  : 
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