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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano w ramach  opracowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla wykonania nakładki asfaltowej drogi dojazdowej do pól Smyków-Orlik”  
(Umowa nr 18.2020 z dn. 11.03.2020) 

1.1 Materiały wyjściowe do projektowania 

 mapa zasadnicza, 
 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), 

 ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), 
 inne obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg. 

1.2 Przedmiot i cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie nakładki asfaltowej drogi 
dojazdowej do pól Smyków-Orlik, na działce nr 109 wraz z remontem zjazdu na działce 110 
w miejscowości Smyków, gmina Smyków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Teren inwestycji zlokalizowany jest  w msc. Smyków. 
 

 
rys D-1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 
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1.4 Warunki geotechniczne 

 
Na podstawie analizy materiałów przypisano projektowany obiekt do pierwszej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

1.5 Opis stanu istniejącego 

1.5.1 Funkcja i sposób zagospodarowania terenu. 

Teren przeznaczony pod Inwestycję posiada charakter terenu rolniczego, częściowo 
zabudowanego. Na  terenie przedmiotowej Inwestycji nie znajdują się żadne sieci, które 
mogłyby kolidować z Inwestycją. Zlokalizowane są: wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć nn 
i oświetleniowa. Teren w zakresie dostępu do drogi publicznej posiada zjazd na drogę 
powiatową zlokalizowany na działce nr ewid. 110.  Wysokościowo ukształtowany jest w 
sposób mało  zróżnicowany. 

1.6 Opis projektowanych rozwiązań 

Zakres zadania polega na sfrezowaniu ok. 4cm warstwy ścieralnej asfaltowej drogi 
dojazdowej do pól celem nadania spadku poprzecznego, a następnie wykonaniu górnych 
warstw nawierzchni. Ponadto, dla wysokościowego dowiązania drogi do zjazdu z drogi 
powiatowej 0401T konieczne będzie wykonanie przebrukowania ww. zjazdu.  

 

2 DANE INFORMUJĄCE O TERENIE  
 Na terenie objętym inwestycją nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
Inwestycja zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji z uwagi na jej znikomy zakres, 
przewidzianą technologię wykonania robót oraz zastosowane rozwiązania technologiczne 
nie będzie oddziaływała negatywnie na otaczającą przyrodę. 

 

3 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 
INWESTYCJI                                                                                                 

Teren objęty inwestycją jest zlokalizowany poza granicami istniejących terenów górniczych. 

 

4 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 W trakcie eksploatacji zużycie wody oraz innych surowców, materiałów, paliw, energii 
nie wystąpi, wymagane będzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontów w 
przyszłości. Podczas prac wykonawczych nastąpi zużycie paliw wykorzystywanych przez 
maszyny i urządzenia pracujące na placu budowy. Wystąpi również zużycie materiałów i 
surowców niezbędnych dla wybudowania przepustu.     

 Ziemia z ukopu zostanie wykorzystana podczas prac ziemnych w trakcie realizacji 
przedmiotowej inwestycji, przewieziona i zagospodarowana w miejscu wskazanym przez 
Inwestora lub wywieziona na składowisko odpadów. 

 Prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych. Po zakończeniu 
budowy teren zostanie uporządkowany, a otoczenie inwestycji doprowadzone do stanu 
pierwotnego. Materiały budowlane przechowywane będą na terenie utwardzonym, 
uniemożliwiającym mieszanie materiałów z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji 
niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hałasu maszyny podczas postoju 
będą wyłączane. Wykonawca zapewni pracownikom przenośne toalety.  

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzętu mechanicznego do środowiska będą 
wprowadzane w krótkim okresie czasu gazy i pyły ze spalania paliwa pracujących maszyn, 
natomiast po zakończeniu inwestycji przewiduje się wprowadzanie do atmosfery spalin 
pojazdów w ilości nie większej niż wprowadzane przed przebudową. 



 5 

 

5 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Na podstawie art. 20 pkt 1c Prawo Budowlane mówiącego o określeniu obszaru 
oddziaływania obiektu, stwierdzono iż przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje poza teren 
inwestycji tj. poza teren działki nr ew. 109. 

 

II. PROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Obiekt to droga wewnetrzna, która zapewnia dostęp do drogi publicznej, tj drogi powiatowej, 
za pomocą zjazdu zlokalizowanego na działce nr ewid. 110. 

 

2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Zakres zadania polega na sfrezowaniu ok. 4cm warstwy ścieralnej asfaltowej drogi 
dojazdowej do pól celem nadania spadku poprzecznego, a następnie wykonaniu górnych 
warstw nawierzchni. Ponadto, dla wysokościowego dowiązania drogi do zjazdu z drogi 
powiatowej 0401T konieczne będzie wykonanie przebrukowania ww. zjazdu.  

 długość jezdni: 546,6 m, 
 szer. jezdni: 3,1 m, 

2.1 Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnie zjazdu  zaprojektowano dla kategorii gruntu G2 wg następujących technologii: 

2.1.1 Konstrukcja drogi dojazdowej (droga wewnętrzna, kategoria KR1): 

 warstwa ścieralna  AC 11S, 50/70         4 cm 
 warstwa wyrównawcza AC 11W, 50/70   min. 2 cm        (śr. 4 cm) 

RAZEM 8 cm 

2.1.2 Konstrukcja zjazdu 

 warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym  8cm,  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4  .       4cm 
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,   10 cm. 

RAZEM 20cm 
 

2.2 Zestawienie powierzchni utwardzonych. 

 Zjazd . około 1751,50 m2 
 Zjazd . około 53,00 m2 

 

2.3 Odwodnienie  

Odwodnienie będzie odbywać się powierzchniowo do istniejących rowów, które należy 
odmulić, wody opadowe pozostają w obrębie pasa drogowego. Dla poprawienia odpływu 
wód z jezdni zaprojektowano odcinek ścieku typu mulda po zachodniej stronie drogi 
wewnętrznej. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
− Orientacja rys. nr D-1 
− Projekt Zagospodarowania Terenu rys. nr PZT-1 
− Przekroje normalno – konstrukcyjne rys. nr D-2 

IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW TEKSTOWYCH 

− Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych 

Opracowała: 

mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec 






