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1. Przedmiot opracowania 

               Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy drogi ul. Jastrz�bia 

(długo�ci 614mb)  i ul. Ł�czna (długo�ci 286,00mb) w Ogrodzonej  gm. D�bowiec - na odcinku o 

ł�cznej długo�ci 900,0 mb  wraz ze zjazdami drogowymi na tereny przyległe, poboczami 

drogowymi . 

2.  Istniej�cy stan zagospodarowania 

            Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi „ul. Jastrz�bia i ul. Ł�czna” poło�onej w 

miejscowo�ci Ogrodzona w gminie D�bowiec na odcinku o długo�ci 900,0mb. Droga ta stanowi 

drog� boczna drogi powiatowej 2618 S ul. Ko�cielna. Przedmiotowy odcinek na ul. Jastrz�biej 

posiada nawierzchnie nieulepszona (Smołówka), za� ul. Ł�czna posiada nawierzchni� tłuczniow�. 

Nawierzchnia na obu drogach znajduje si� w złym stanie technicznym, w niektórych miejscach - 

uległa deformacjom struktury powierzchni, skoleinowaniu, lokalnie - materiał drogowy został wybity 

i przemieszczony - zniekształcaj�c konstrukcj� jezdni, ukazuj�c ubytki i nierówno�ci Wyst�puj� 

wyboje oraz deformacja profilu podłu�nego jak i poprzecznego. Nie posiada utwardzonych 

poboczy jezdni, co stanowi niebezpiecze�stwo dla uczestników ruchu drogowego w szczególno�ci 

dla pieszych.  

Droga ta ma �redni� szeroko�� w terenie: 

 ul. Jastrz�bia - 2,80mb. 

 ul. Ł�czna - 2,80mb. 

3. Projektowane zagospodarowanie 

Przebudowa drogi obejmie odcinek  drogi z zachowaniem istniej�cych łuków i niwelety podłu�nej. 

W ramach przebudowy na ul. Jastrz�biej planuje si� wzmocnienie istniej�cej podbudowy metod� 

gł�bokiego recyklingu na miejscu z u�yciem materiału z istniej�cej podbudowy i nawierzchni, oraz 

u�yciem stabilizatora jonowymiennego i dodatku cementu portlandzkiego w ilo�ci 5% na 

szeroko�ci całej jezdni. Nast�pnie na ustabilizowanej podbudowie projektuje si� 10 cm warstw� 

wyrównawcz� z kamienia łamanego (mieszanka od 0-32,5mm). Na ul. Ł�cznej planuje si� 

wykonanie podbudowy z kamienia łamanego grubego (mieszanka od 32,5-63,00mm). Na 



DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJAA  PPRROOJJEEKKTTOOWWAA 

 

- 4 - 

podbudowie kamiennej projektuje sie 10 cm warstw� wyrównawcza z kamienia łamanego 

(mieszanka od 0-32,5mm). Na wszystkich odcinkach dróg projektuje si� wykonanie nawierzchni 

ulepszonej drogi mas� asfaltobetonow� warstw� wyrównawcz� gr. 5cm i warst. �cieraln� gr. 5cm.,  

wykonanie obustronnych poboczy kamiennych  o szeroko�ci 0,10 mb, gr. 15cm z mieszanki 

kamienia łamanego oraz  powierzchniowo dwukrotnie utrwalonej grysami kamiennymi i emulsj� 

asfaltowa. Przewiduje si� tak�e wykonanie zjazdów indywidualnych (wg. odr�bnego opracowania) 

i rozjazdów z masy asfaltobetowej szeroko�� do granicy pasa drogowego lub nie wi�cej ni� na 

długo�ci 2,0 m i istniej�cej szeroko�ci zjazdów. Projektowany zakres b�dzie w cało�ci przebiegał 

po jej istniej�cym �ladzie drogi. 

Spadek poprzeczny warto�ci 2% na całej długo�ci przebudowanymi odcinka nale�y wykona� 

daszkowo w kierunku rowów zlokalizowanych w granicach działki drogowej - inwestora. 

Przewiduje si� do wykonania nast�puj�ce roboty: 

Dla odcinaka drogi ul. Jastrz�biej: 

 wzmocnienie podbudowy metod� gł�bokiego recyklingu na miejscu z u�yciem materiału z 

istniej�cej podbudowy i nawierzchni, oraz u�yciem stabilizatora jonowymiennego i dodatku 

cementu portlandzkiego w ilo�ci 5% na gł�boko�� 30 cm 

 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, �r. gr. 10cm 

 Warstwa wi���ca z asfaltobetonu o grubo�ci 5 cm. 

 Warstwa �cieralna z asfaltobetonu o grubo�ci 5 cm 

 Obustronne pobocza o szeroko�ci  0,20 m i grubo�ci 15 cm. 

 Powierzchowne dwukrotnie utrwalenie poboczy grysami kamiennymi i emulsj� asfaltowa 

Dla odcinaka drogi ul. Jastrz�biej: 

 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm 

 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, �r. gr. 10cm 

 Warstwa wi���ca z asfaltobetonu o grubo�ci 5 cm. 

 Warstwa �cieralna z asfaltobetonu o grubo�ci 5 cm 

 Obustronne pobocza o szeroko�ci  0,20 m i grubo�ci 15 cm. 
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 Powierzchowne dwukrotnie utrwalenie poboczy grysami kamiennymi i emulsj� asfaltowa 

4. Odwodnienie 

Odwodnienie na całej długo�ci drogi zostało zaprojektowane, jako powierzchowne, dzi�ki 

zastosowaniu odpowiednich pochyle� podłu�nych i poprzecznych poprzez utwardzone pobocza do 

rowów przydro�nych lub w teren. 

 Spadek poprzeczny warto�ci 2% na całej długo�ci przebudowanymi odcinka nale�y wykona� 

jednostronnie w kierunku rowów 

Przewiduje si� remont cztery istniej�cych przepustów w pasie drogi o �rednicach fi 300 poprzez 

wymian� na nowe. Nie dopuszcza si� zmiany �rednicy przepustów.  

5. Podstawa opracowania. 

 wypis i wyrys Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego  

 Kopie mapy zasadniczej 

 Pomiary i wizja w terenie 

 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2017.2222 t.j. z po�n. zm.). 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre�lenia metod i 

podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie 

funkcjonalno-u�ytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 roku (Dz.U.2012.462) w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego. 

 

Projektował:  
........................................................... 

Józef Szczotka 

 


