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Opis techniczny do projektu  

 

1. Przedmiot Inwestycji 

1.1 Cel i zakres opracowania.  

     Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Polnej w Łęgu”.   

 

1.2 Podstawa opracowania.  

1.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

1.2.2 Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

1.2.3 Pomiary geodezyjne 

1.2.4 Badania stanu nawierzchni 

1.2.5 Uzgodnienia z Inwestorem 

 

1.3 Inwestor  

Inwestorem jest Gmina Nędza z siedzibą w 47-440 Nędza, przy ul. Jana III Sobieskiego 5. 

 

1.4. Opis stanu istniejącego.  

         Droga gminna – ul. Polna posiada długość 322m, średnią szerokość 2,8m i łączy ul. 

Koniewa z ulicą Wita Stwosza.  Kategoria drogi (D) o kategorii ruchu KR-1. Jezdnia posiada 

nawierzchnię z jednej warstwy asfaltobetonu gr 4-5cm, na podbudowie kamiennej gr. ok. 15cm.  

Nawierzchnia asfaltobetonowa drogi wykonana została kilkanaście lat temu na utwardzonej 

gruntowej drodze dojazdowej do budynków. W międzyczasie w obrębie jezdni wykonywana była 

sieć wodociągowa i cześć nawierzchni oraz podbudowy była rozbierana. W ocenie projektanta w 

miejscu po wykonaniu sieci wodociągowej, nie zagęszczono w sposób wystarczający podbudowy 

i jezdnia w tym miejscu zapada się jednostronnie (prawa część przekroju poprzecznego na całej 

długości). Jezdnia w przeważającej części posiada spadek daszkowy, jednak w początkowej 

części, na odcinku km0+0,00 do km0+111,00 jezdnia zapada się jednostronnie w kierunku 

sąsiedniego rowu melioracyjnego. Projektant proponuje utrzymać tym samym spadek 

jednostronny jezdni w kierunku rowu. Dodatkowo na odcinku km0+200,00 do km0+210,00 

widoczne jest zapadnięcie całej konstrukcji jezdni, co wywołało wytworzenie się miejscowej 

zlewni wód opadowych, proponuje się przywrócić rzędne niwelety do stanu pierwotnego i 

przełamać spadek podłużny jezdni na tym odcinku w dwa przeciwległe kierunki – zlewni  rowów 



 

melioracyjnych. Stan techniczny jezdni oceniam na zły i zagrażający bezpieczeństwu 

użytkowania, wymagający wykonania całkowitego remontu nawierzchni i podbudowy. Utrzymać 

należy rzędne niwelety w miejscu istniejących zjazdów indywidualnych do posesji. 

 

1.5. Opis remontu (modernizacji).  

 Założono sfrezowanie całkowite nawierzchni asfaltobetonowej z uwagi na zbyt dużą deformację 

podbudowy wywołaną obciążeniem użytkowym i niewłaściwym wykonaniem podbudowy w 

miejscu ułożenia sieci wodociągowej. Po sfrezowaniu asfaltobetonu gr ok. 4-5cm, na całej 

długości jezdni założono uzupełnienie i dogęszczenie podbudowy tłuczniem lub kruszywem 

łamanym o frakcji 0-31.5mm o grubości do 8cm po lewej stronie zapadniętej jezdni oraz o 

grubości ok. 16cm w miejscu zapadnięć w obszarze sieci wodociągowej. Dodatkowo na odcinku 

km0+200,00 do km0+210,00 przywrócić rzędne podbudowy do stanu pierwotnego i przełamać 

spadek podłużny jezdni na tym odcinku w dwa przeciwległe kierunki – zlewni  rowów 

melioracyjnych, stosując tym samym dodatkową warstwę podbudowy gr ok. 15cm. Na odcinku 

km0+124,00 do km0+144,00 przejść ze spadku daszkowego na spadek jednostronny w celu 

odprowadzenia wód do istniejącej zlewni. Po dogęszczeniu podbudowy i jej wyprofilowaniu pod 

spadki poprzeczne wykonać należy badania stopnia zagęszczenia Is i sprawdzenie modułu 

odkształcenia pierwotnego i wtórnego. Podbudowa powinna osiągnąć nośność o parametrach: 

E2/E1≤2,2, E2>80MPa. Wykonawca powinien przeprowadzić w co najmniej 10 miejscach 

badanie przy użyciu płyty dynamicznej typu VSS lub metodą statyczną. W przypadku braku 

osiągnięcia wyników pozytywnych należy dokonać fragmentarycznej wymiany podbudowy, 

dogęszczając ją do założonych wyników modułu wtórnego oraz w celu minimalizacji różnić 

osiadania przy obciążeniu pierwotnym i wtórnym doprowadzić do różnic modułów ≤2,2. 

Podbudowę skropić emulsją polimerowo-asfaltową. Następnie należy ułożyć warstwę wiążącą z 

asfaltobetonu klasy AC16W grubości 4cm, po czym dokonać ponownego skropienia podbudowy 

emulsją polimerowo-asfaltową. Warstwę ścieralną ułożyć z asfaltobetonu klasy AC11S grubości 

4cm. W konstrukcji jezdni zatopione są skrzynki zaworów odcinających na przyłączach sieci 

wodociągowej, które należy zlokalizować, dokonać ich reprofilacji wraz z wymianą skrzynek na 

nowe. Pobocze drogi po prawej stronie na odcinku od km0+124,00 do km 0+200,00 zostało 

wysadzone, na wskutek zdeformowania podbudowy, co spowodowało utrudnienia w odpływie 

wód opadowych z jezdni. Należy usunąć zdeformowany fragment pobocza i obniżyć go do 2cm 

poniżej krawędź jezdni. Posesje nr 7 i 13 posiadają wykonane przez właścicieli zjazdy z kostki 

brukowej z osadzonym krawężnikiem najazdowym, zjazdy te należy utrzymać i do linii 

krawężnika wykonać nawierzchnię asfaltobetonową z podbudową o parametrach jak dla 



 

konstrukcji jezdni. W miejscu wszystkich istniejących zjazdów nieutwardzonych, utwardzonych i 

o nawierzchni asfaltobetonowej dokonać rozbiórkę tych nawierzchni i odworzyć zjazdy do 

granicy posesji z zastosowaniem nawierzchni asfaltobetonowej o konstrukcji analogicznej jak dla 

jezdni. W miejscach połączeń istniejącej nawierzchni z projektowaną stosować taśmy 

uszczelniające kauczukowo-asfaltowe samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu 

modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 30 do 40 mm, grubości 

od 5mm, długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie 

silikonowanym. 

 

1.6. Geotechniczne warunki posadowienia 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych wykonano opinię geotechniczną na podstawie której stwierdzono: 

- Proste warunki gruntowe, z uwagi układ  warstw gruntów jednorodnych genetycznie i 

litologicznie, zalegających poziomo. Wyklucza się występowanie  mineralnych gruntów 

słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Stwierdza się 

zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak 

występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

- I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego z uwagi występowanie prostych 

warunków gruntowych  

- Stwierdza się grupę nośności podłoża G1. 

 

2. Zalecenia wykonawcze 

- Utrzymać zewnętrzną linię jezdni oraz niweletę w miejscu zjazdów.  

- Podczas rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, należy ustawić maszynę 

frezującą tak, by nie dopuścić do uszkodzenia podbudowy będącej w dobrym stanie 

konstrukcyjnym. 

- Na istniejącej podbudowie i wykonać warstwę wiążącą gr 4cm z asfaltobetonu klasy AC 

16W oraz nową warstwę ścieralną z asfaltobetonu klasy AC 11S grubości 4cm. 

- W przypadku stwierdzenia iż badanie nie pozwoliły uzyskać parametrów E2/E1 ≤2,2 oraz 

E2>80Mpa, dokonać wzmocnienia i wymiany podbudowy. 

- Odwodnienie odbywać się będzie do istniejących zlewni na końcach drogi do rowów 

melioracyjnych. 

 



 

 

3.    Organizacja ruchu docelowa i tymczasowa. 

Utrzymana zostanie docelowo istniejąca organizacja ruchu. 

Na czas prowadzenia robót wprowadzić ruch jednostronny z dojazdem od ul. Koniewa lub ul. 

Wita Stwosza. Na zakończeniu stosować zaporę w postaci znaku U-20b. Na wjeździe w drogę 

stosować znaki ostrzegawcze A-14 (roboty drogowe). Roboty prowadzone będą wyłącznie w 

dzień. 

 

4.     Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego  

        na środowisko 

- Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w działce inwestora i nie spowoduje 

oddziaływania na działki sąsiednie. 

- Inwestycja nie przyczyni się do zwiększenia produkcji odpadów . 

- Inwestycja nie będzie generowała wibracji, promieniowania, promieniowania 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

- Zastosowane w projekcie rozwiązania nie będą miały niekorzystnego wpływu na zdrowie 

użytkowników, budynki sąsiednie jak i środowisko naturalne. 

 

5. Informacja Projektanta BIOZ 

Część opisowa informacji  

5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:  

- Roboty ziemne (wykopy o głębokości do 1,5m). 

- Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej, asfaltobetonu. 

 

5.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:  

      Informacja dotyczy budowy wyłącznie remontu drogi.  

 

5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

      Na działce inwestora nie znajdują się budynki mogące posłużyć jako zaplecze budowy.  

              

5.4. Elementy terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

Należy wydzielić strefy zagrożenia i miejsca gromadzenia odpadów, do których pozbawić dostępu osoby 

postronne. Materiały budowlane gromadzić w zabezpieczonych przed przygnieceniem.   

 
 



 

 
 5.5.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 

 
5.6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych:  
Instruktaż przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik 

robót w miejscu wykonywania prac, w obecności wszystkich pracowników wykonujących daną 

pracę. Kierownik robót odnotuje fakt udzielenia instruktażu w specjalnym zeszycie. Wpis o 

udzieleniu instruktażu podpisuje kierownik robót oraz wszyscy poinstruowani.  

5.6.   Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywaniem robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

Lp Zagrożenie Przeciwdziałanie zagrożeniu 

1  
obrażenia na skutek przysypania, 

przygniecenia  

Wykonywanie wykopów o nachylonych ścianach, stosowanie hełmów 

ochronnych. 

2  spadające przedmioty  
stosownie hełmów ochronnych, zestawów transportowych, oględziny 

urządzeń  

3  obrażenia ciała na skutek kontaktu z 

ostrymi elementami  

stosowanie odzieży i rękawic ochronnych  

4  upadek  stosowanie właściwego sprzętu ochronnego  

5  porażenie i poparzenie prądem 

elektrycznym prądem o napięciu do 1 kV  

stosowanie środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, 

stosowanie procedur zawartych w instrukcjach  

6  hałas  stosowanie ochronników słuchu , zmniejszenie czasu ekspozycji  

7  wibracje  stosowanie rękawic chroniących przed drganiami, stosowanie procedur 

zawartych w instrukcjach  

8  działanie substancji chemicznych  
stosowanie środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, 
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach 

9  promieniowanie nadfioletowe  stosowanie środków ochrony osobistej  

10  osoby niepowołane w miejscu pracy  wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze  

 

Opracował: inż. Krzysztof Linek 

Lp  Rodzaj zagrożenia  Skala 
zagrożenia  

Miejsce zagrożenia  Czas występowania 
zagrożenia  

1  obrażenia na skutek uderzenia , przygniecenia  częsta  Teren całej działki  czas wykonywania pracy  

2  spadające przedmioty  częsta  jw  czas wykonywania pracy  

3  obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi 
elementami  

częsta  jw  czas wykonywania pracy  

4  upadek  rzadko jw  czas wykonywania pracy 

5  porażenie i poparzenie prądem elektrycznym 

prądem o napięciu do 1 kV  

częsta  jw  czas wykonywania pracy  

6  hałas  częsta  jw  czas wykonywania pracy  

7  wirbracje  sporadyczna  jw  czas wykonywania pracy  

8  
działanie substancji chemicznych  

 
częsta  jw  

czas wykonywania robót 

rozbiórkowych 

9  
promieniowanie nadfioletowe  
( prace spawalnicze )  

sporadyczna  jw.  czas wykonywania pracy  

10  osoby niepowołane w miejscu pracy  częsta jw.  czas wykonywania pracy  


