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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. Miedzierza”  (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 działkce nr 898 wraz z dostosowaniem wysokościowym zjazdów do 
posesji w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków, powiat konecki, województwo 
świętokrzyskie 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Teren inwestycji zlokalizowany jest  w msc. Miedzierza. 
 

  
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 OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie analizy gruntu pobranego z szybiku próbnego o głębokości do 1,0 m można 
stwierdzić występowanie gruntów wątpliwych, grunt ten jest przemieszany - zakwalifikowano 
go do grupy nośności G2 podłoża dla warunków dobrych. 
 

1.5.1  Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej wg 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r.(Dz. 
U. Nr 126 poz. 839 

z 1998r.), która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym 
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza 
jakościowe określenie własności gruntów. 

1.5.2 Projektowane odwodnienia budowlane. 

Obiekt nie wymaga zastosowania odwodnienia wgłębnego. Przedmiotowy odcinek drogi 
będzie odwadniany powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych 
częściowo na przyległy teren a częściowo do rowu przydrożnego w granicach istniejącego 
pasa drogowego. 

1.5.3 Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów. 

Warunki stateczności skarp nasypów zostaną zachowane pod warunkiem wykonania robót 
zgodnie z założeniami niniejszej opinii geotechnicznej. 

1.5.4 Projekt barier lub ekranów uszczelniających. 

Nie dotyczy. 

1.5.5 Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego. 

Nośność, przemieszczenia i stateczność budowli zostanie zachowana przy zachowaniu 
odpowiedniego reżimu technologicznego i wykonania robót zgodnie ze wskazaniami 
dokumentacji projektowej. 

1.5.6 Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego 
w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu 
budowlanego z obiektami sąsiadującymi. 

Faza budowy: 
Przebudowa drogi gminnej polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na nowej 

podbudowie oraz na wykonaniu poboczy. W czasie wykonywania prac związanych z 
realizacją przedmiotowego zadania nie będzie występować oddziaływanie na obiekty 
sąsiednie znajdujące się poza zakresem opracowania. 

Faza eksploatacji: 
Projektowany obiekt nie oddziałuje na żadne obiekty sąsiednie będące poza zakresem 

opracowania. 
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1.5.7 Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp 
wykopów i nasypów. 

Jako nową podbudowę proponuje się wzmocnienie istniejącej warstwy drogi postaci 
warstwy wzmocnienia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 22 cm. Nie 
dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych oraz pochodzenia wapiennego 
(wapienia dolomitycznego). 

1.5.8 Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego. 

Oddziaływanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiały nie 
występuje oraz nie ma wpływu na zachowanie się konstrukcji. 

1.5.9 Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody 
oczyszczania gruntów. 

Nie dotyczy. 

1.5.10 Analiza przekrojów geologicznych. 

 
Odwiert nr 1 – km 0+120: 
Warstwa kruszywa wapiennego – 5cm 
Warstwa gruntu rodzimego – 15cm 
Warstwa piasku średnioziarnistego 10cm 
- brak możliwości kontynuowania odwiertu – opór podłoża 
 

Odwiert nr 2 – km 0+200 
Warstwa kruszywa wapiennego – 12cm 
Warstwa piasku średnioziarnistego 10cm 
Warstwa gruntu rodzimego – 9cm 
Warstwa piasku drobnoziarnistego zapylonego  7 cm 
- brak możliwości kontynuowania odwiertu – opór podłoża 

 
Odwiert nr 3 – km 0+300 
Warstwa kruszywa wapiennego – 15cm 
Warstwa piasku gliniastego 10cm 
Warstwa gruntu rodzimego – 12cm 
- brak możliwości kontynuowania odwiertu – opór podłoża 
 

Odwiert nr 4 – km 0+335 
Warstwa kruszywa wapiennego – 12cm 
Warstwa piasku gliniastego 10cm 
Warstwa gruntu rodzimego – 10cm 
Warstwa piasku drobnego – 29cm 

 

1.6 Opis stanu istniejącego 

1.6.1 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, sieć nn poza zakresem działki 898.  Wysokościowo ukształtowany jest w 
sposób mało  zróżnicowany. 
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1.7 Opis projektowanych rozwiązań 

Zakres zadania polega na: 

 Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 wykonaniu górnych warstw nawierzchni (wyrównawczej  i ścieralnej) drogi  
 remoncie istniejących poboczy z kruszywa szerokości 2x0,50m zgodnie z planem 

sytuacyjnym 
 wykonaniu umocnienia pobocza muldą betonową (po stronie prawej drogi) 
 oczyszczeniu rowów przydrożnych 
 regulacji nawierzchni zjazdów i dojść do furtek o nawierzchni z kruszywa lub kostki 

brukowej betonowej  
 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 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 pobocza z kruszywa w km 0+115,50 do 0+340 
 umocnieniu pobocza płytą ściekową typu mulda w km 0+000 do 0+115,50 
 odtworzeniu nawierzchni zjazdów o nawierzchni z kruszywa lub kostki brukowej 

betonowej. 
 

Parametry drogi: 

klasa drogi:     droga wewnętrzna 

obciążenie ruchem:    KR1 

długość drogi:     336,00mb 

szerokość pasa ruchu:    1,5 m 

przekrój drogi:     1x2 

szerokość jezdni     3,00m 

szerokość pobocza:    0,5m 

spadek poprzeczny jezdni (podstawowy): jednostronny 2%, 

szerokość jezdni zjazdów indywidualnych: 4,00 m 

połączenie zjazdu z drogą:   skos 1,5:1,5 zjazdy z kostki betonowej 

      promień R3,0m zjazdy z kruszywa 
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4.1 Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnie zaprojektowano wg następujących technologii: 

4.1.1 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 

4.1.2 Konstrukcja zjazdu 

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

RAZEM 15 cm 

4.1.3 Konstrukcja poboczy utwardzonych 

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

RAZEM 15 cm 
 

4.2 Zestawienie powierzchni utwardzonych. 

 Nawierzchnia asfaltowa 1 020 m2 
 Zjazdy z kruszywa   105 m2 
 Zjazdy z kostki betonowej  90 m2 
 Pobocza   282,55 m2 

 

4.3 Odwodnienie  

Odwodnienie będzie odbywać się powierzchniowo do istniejących rowów, które należy 
odmulić, wody opadowe  z powierzchni w km 0+010 do 0+115,50 zostaną odprowadzone za 
pomocą muldy do rowu przydrożnego na działce 794. Należy rozebrać istniejący przepust i w 
jego lokalizacji zabudować nowy, z rur PEHD fi 60cm ułożony na ławie żwirowej gr.15cm. 
Przepust wyposażyć w prefabrykowane ścianki czołowe obustronnie a wlot i wylot umocnić 
darmną z kołkowaniem. 

 

 
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 
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