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1. Dane ogólne

STADIUM: Projekt budowlany

OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE

MIEJSCOWOŚCI BORKI WIELKIE – ETAP III

ADRES INWESTYCJI:

Borki Wielkie, dz. Nr ewid. 73, 92/52, 28,  gm. Olesno

INWESTOR:

Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -

inwestycja  liniowa  (wewnętrzna  droga  gminna)  -  zlokalizowana  w  miejscowości

Borki  Wielkie,   gm.  Olesno,  w  granicach  istniejącego  pasa  drogowego.

Podstawową  funkcją  przebudowywanego odcinka drogi  dojazdowej do pól  jest

obsługa  komunikacyjna  mieszkańców i  terenów  rolnych  zlokalizowanych  w  jej

bliskim sąsiedztwie.  Celem opracowania jest poprawa komfortu jazdy. Dyskomfort

korzystania  z  istniejącej  drogi  gminnej  spowodowany  jest  nierównościami  i

wybojami (a co z tym idzie, hałasem towarzyszącym przejazdem istniejącą drogą

gruntową) oraz trudnościami z przejazdem w okresie zimowym (pokrywa śnieżna),

wiosennym (roztopy), letnim (nadmierne pylenie), jesiennym (opady). 

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

- decyzje i uzgodnienia branżowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994  “Prawo budowlane”

- normy branżowe



3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry o biektu budowlanego 

Przeznaczenie  projektowanego  obiektu  –  ogólnodostępna  wewnętrzna  droga

gminna stanowiąca dojazd do gruntów rolnych.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:

-szerokość jezdni – 2,50m  

-pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%

-długość w opracowaniu: 854,34m

-w ciągu trasy 8 łuków kołowych w  planie oraz 3 załamania osi trasy 

-włączenia: 

-początek trasy km 0+000,00; droga gminna, nawiązanie do projektu przebudowy 

drogi w  etapie I.

-koniec trasy km 0+854,34; droga gminna

4. Opis stanu istniej ącego

 Istniejący  pas  drogowy  na  projektowanym  odcinku  posiada  nawierzchnię 

gruntową. Teren w przeważającej większości nieuzbrojony oraz niezabudowany. W

sąsiedztwie pasa drogowego pola uprawne. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie

z naturalnym ukształtowaniem terenu. 

5. Rozwiązania sytuacyjne

Przebieg projektowanych dróg zgodny z przebiegiem istniejącym. Inwestycja 

zlokalizowana w pasie drogowym. 

Współrzędne tyczenia punktów głównych trasy oraz parametry charakterystyczne 

załamań i łuków poziomych podano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Odwodnienie  powierzchniowe na poziomie dotychczasowym. 

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elemen tów obiektu

W ramach niniejszego opracowania przyjęto  grupę nośności podłoża G1. 

Konstrukcja drogi

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr. 5cm



- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102

- Istniejące podłoże

Konstrukcja zjazdów 

- Kruszywo  łamane stab. mech. 0/31,5 gr. 8cm wg. PN-S-06102

- Kruszywo  łamane stab. mech. 0/63 gr. 15cm wg. PN-S-06102

W przypadku stwierdzenia występowania w  podłożu gruntów organicznych (gleby)

należy zastąpić je piaskiem drobno lub średnioziarnistym.

W przypadku stwierdzenia  gruntów mało  lub  bardzo  wysadzinowych  w  podłożu

projektowanej  drogi,  należy  skontaktować  się  z  Projektantem  w  celu  przyjęcia

wzmocnienia konstrukcji drogi.

Przekrój poprzeczny jezdni zgodnie z rysunkami przekrojów konstrukcyjnych. 

7. Rozwiązania wysoko ściowe

Przekrój  podłużny  i  poprzeczny  projektowanej  drogi  należy  dopasować  do

ukształtowania terenu otaczającego oraz możliwości odwodnienia.  Niweletę jezdni

należy podnieść  o  ok.  10cm w stosunku do  rzędnych istniejącej  drogi.   Zjazdy

gospodarcze  dowiązano  wysokościowo  do krawędzi przebudowywanej drogi oraz

przyległego terenu. 

8. Technologia robót - roboty ziemne

Opis technologiczny robót zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót  budowlanych.  Roboty  ziemne  obejmują  swoim  zakresem  prace  przy

wykonaniu wykopu korytowego pod jezdnię, zjazdy.

Dno koryta należy dokładnie wyrównać, wyprofilować do zadanych spadków oraz

dodatkowo zagęścić.  W trakcie  robót  ziemnych,  wykop korytowy należy chronić

przed nadmiernym zawilgoceniem i zapewnić odprowadzenie wody opadowej.

Roboty   ziemne   należy  prowadzić   sposobem  mechanicznym,    zachowując

szczegółowe  warunki podane w normie  PN - S - 02205:1998. 



9. Uwagi

-Inwestor  zapewni  wyznaczenie  na  gruncie  oraz  inwentaryzację  powykonawczą

przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

-Wszelkie  prace  ziemne  związane  z  wykonywaniem  wykopów  i  układaniem

rurociągów należy wykonywać zgodnie WTWiO Robót Budowlano-Montażowych, z

zachowaniem  przepisów BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 


