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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt wykonawczy opracowano w ramach opracowania zadania pn. „Budowa drogi 
dojazdowej do pól  w miejsc. Smyków"  (Umowa nr 22.2021 z dn. 23.03.2021) 

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 wykonania remontu drogi 
dojazdowej do pól, na działce nr 223 wraz z oczyszczeniem i reprofilacją rowów 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 

 
 

1.4 Warunki geotechniczne 

 
Na podstawie analizy materiałów przypisano projektowany obiekt do pierwszej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
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1.5 Opis stanu istniejącego 

1.5.1 Funkcja i sposób zagospodarowania terenu. 

Teren przeznaczony pod Inwestycję posiada charakter terenu rolniczego, częściowo 
zabudowanego (w początkowym kilometrażu roboczym). Na  terenie przedmiotowej 
Inwestycji nie znajdują się żadne sieci, które mogłyby kolidować z Inwestycją. Zlokalizowane 
są: wodociąg, kanalizacja sanitarna sieć nn.  Wysokościowo ukształtowany jest w sposób 
mało  zróżnicowany. Droga wewnętrzna posiada zjazd na drogę publiczną – drogę krajową 
nr 73. 

1.6 Opis projektowanych rozwiązań 

Zakres zadania polega na: 

 Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 wykonaniu górnych warstw nawierzchni (wyrównawczej  i ścieralnej) drogi  
 wykonaniu poboczy z kruszywa szerokości 2x0,50m zgodnie z planem sytuacyjnym 
 oczyszczeniu rowu zlokalizowanego po zachodniej stronie inwestcji 
 regulacji nawierzchni zjazdów  
 odtworzeniu oznakowania pionowego. 

 

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 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Obiekt to droga wewnętrzna, która zapewnia dostęp do drogi publicznej za pomocą 

zjazdu na drogę krajową nr 73. 

 

5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Zakres robót nawierzchniowych polegać będzie na: 

 wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 
 wykonaniu górnych warstw nawierzchni (wyrównawczej  i ścieralnej) drogi  
 umocnieniu poboczy z kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 
 odtworzeniu nawierzchni zjazdów o nawierzchni z kruszywa 

 

Parametry drogi: 
klasa drogi:     droga wewnętrzna 
obciążenie ruchem:    KR1 
długość drogi:     728,42mb 
szerokość pasa ruchu:    2,0 m (ze zwężeniem do 1,5) 
przekrój drogi:     1x2 
szerokość jezdni     4,00m (ze zwężeniem do 3,0) 
szerokość pobocza:    2x0,5m 
spadek poprzeczny jezdni (podstawowy): jednostronny 2%, 
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szerokość jezdni zjazdów indywidualnych: 4,00 m 
połączenie zjazdu z drogą:   promień R3,0m zjazdy z kruszywa 

5.1 Konstrukcja nawierzchni 

Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych oraz pochodzenia wapiennego 
(wapienia dolomitycznego) Nawierzchnie zaprojektowano wg następujących technologii: 

5.1.1 Konstrukcja drogi (droga gminna, kategoria KR1): 

 warstwa ścieralna  AC 11S, 50/70         4 cm 
 warstwa wyrównawcza AC 11W, 50/70        4 cm 
 podbudowa z kruszywa 0-31,5 łamanego 

dolomitowego stabilizowanego mechanicznie    20 cm 
 istniejąca nawierzchnia z kruszywa  

RAZEM nowe warstwy 28 cm 

5.1.2 Konstrukcja zjazdu 

 nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 łamanego 
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie    15 cm 

RAZEM 15 cm 

5.1.3 Konstrukcja poboczy utwardzonych 

 nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 łamanego 
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie        15 cm 

RAZEM 15 cm 
 

5.2 Zestawienie powierzchni utwardzonych. 

 Nawierzchnia asfaltowa 2 920 m2 
 Zjazdy z kruszywa   5 m2 
 Pobocza   730 m2 

5.3 Odwodnienie  

Odwodnienie będzie odbywać się powierzchniowo do istniejących rowów, które należy 
odmulić i reprofilować. 

 
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Orientacja rys. nr D-1 
 Projekt Zagospodarowania Terenu rys. nr PZT-1 
 Przekroje normalno – konstrukcyjne rys. nr D-3 

 
 
 

 
Opracowała: 

 
 

mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec 
 


