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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano w ramach  opracowania zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 
382007T Salata-Muszczarz-Granica Gminy”  (Umowa nr 53.2020 z dn. 29.10.2020) 

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 wykonania remontu drogi gminnej 
nr 382007T Salata-Muszczarz-Granica Gminy, na działkach nr 146, 354, 83 wraz z 
remontem zjazdów, wymianą przepustów i odmuleniem rowów w miejscowości Salata, 
gmina Smyków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Teren inwestycji zlokalizowany jest  w msc. Salata. 
 

  
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.  Wysokościowo ukształtowany jest w sposób mało  zróżnicowany. 

1.6 Opis projektowanych rozwiązań 

Zakres zadania polega na: 

 wykonaniu górnych warstw nawierzchni (wyrównawczej  i ścieralnej) drogi  
 remoncie istniejących poboczy z kruszywa szerokości 2x0,75m 
 oczyszczeniu obustronnych rowów przydrożnych z wymianą przepustów pod zjazdami 
 umocnieniu skarp nasypów w rejonie przepustów (od 0+296 do 0+326 obustronnie, od 

0+536,50 do 0+539,50 strona P, 0+402,5 do 0+405,5 strona L, od 1+220 do 1+224 
obustronnie) 

 odtworzeniu nawierzchni zjazdów i dojść do furtek o nawierzchni z kruszywa lub kostki 
brukowej betonowej  

 ustawieniu bariery sprężystej po obu stronach drogi w rejonie przepustu pod drogą w km 
ok. 0+373,50 

 odtworzeniu oznakowania pionowego. 
 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy dokonać robót rozbiórkowych polegających 
na: demontażu oznakowania pionowego, rozbiórce nawierzchni zjazdów i dojść do furtek, 
istniejących przepustów i sfrezowaniu na grubość ok. 5 cm warstwy ścieralnej asfaltowej 
drogi w rejonie połączenia nawierzchni istniejących z nową celem dowiązania 
wysokościowego i nadania jednolitego profilu podłużnego (50m2 łącznie) oraz wzmocnić 
nawierzchnię  geosiatką 100/100KN w obszarze spękań powierzchniowych. 

Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wykorzystania (m.in. destrukt asfaltowy, 
kostka brukowa betonowa, krawężniki, przepusty, grunt) jest własnością Zamawiającego 
(Gminy Smyków) i wskaże on Wykonawcy miejsce jego złożenia. Materiał z rozbiórki  
nienadający się do ponownego wykorzystania winien być wywieziony na składowisko 
odpadów, złomowisko lub zutylizowany. 

 

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. 
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4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Zakres robót nawierzchniowych polegać będzie na: 

 wykonaniu górnych warstw nawierzchni (wyrównawczej  i ścieralnej) drogi  
 remoncie istniejących poboczy z kruszywa 
 odtworzeniu nawierzchni zjazdów i dojść do furtek o nawierzchni z kruszywa lub kostki 

brukowej betonowej. 
 

Parametry drogi: 

klasa drogi:     droga gminna, klasa D – dojazdowa 

obciążenie ruchem:    KR1 

długość drogi:     1289,60mb 

szerokość pasa ruchu:    2,5 m 

przekrój drogi:     1x2 

szerokość jezdni     5,00m 

szerokość pobocza:    2x 0,75m 

spadek poprzeczny jezdni (podstawowy): daszkowy 2%, 

szerokość jezdni zjazdów indywidualnych: 3,50 ÷ 4,00 m 

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

      promień R3,0m zjazdy z kruszywa 

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  

RAZEM 8 cm 

4.1.2 Konstrukcja zjazdu 

 warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej     8cm  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4        4cm 
 podbudowa z kruszywa 0-31,5 łamanego 

dolomitowego stabilizowanego cementem C 1,5/2    15 cm 
RAZEM 27cm 
 

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

 podbudowa z kruszywa 0-31,5 łamanego 
dolomitowego stabilizowanego cementem C 1,5/2    15 cm 

RAZEM 30 cm 

4.1.3 Konstrukcja poboczy utwardzonych 

 nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 łamanego 
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie    10 cm 

RAZEM 10 cm 
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4.2 Zestawienie powierzchni utwardzonych. 

 Nawierzchnia asfaltowa 6 448 m2 
 Zjazdy z kruszywa   700 m2 
 Zjazdy z kostki betonowej  400 m2 
 Pobocza   1700,00 m2 

 

4.3 Odwodnienie  

Odwodnienie będzie odbywać się powierzchniowo do istniejących rowów, które należy 
odmulić, wody opadowe pozostają w obrębie pasa drogowego. Należy rozebrać istniejące 
przepusty i w ich lokalizacji zabudować nowe, z rur PEHD fi 40cm ułożonych na ławie 
żwirowej gr.15cm. Przepusty wyposażyć w prefabrykowane ścianki czołowe obustronnie, a 
wlot i wylot przepustu umocnić darniną 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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