
1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy pn. �Remont ul. Studzienka w Radosto-
wicach Gmina Suszec na odcinku od posesji nr 13� opracowany na podstawie umowy nr Dr/272/w/10/2011
z dnia 21.6.2011 r z Gmin¡ Suszec ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec a jednostk¡ projektow¡ �Usªugi Projektowe
�Koªodziejska-Derbis�; ul. Wyszy«skiego 75/9; 44-300 Wodzisªaw �l.

1.2. Autorzy opracowania

1. mgr in». Maria Koªodziejska uprawnienia specjalno±¢ konstrukcyjno-in»ynieryjna w zakresie dróg i lotnisko-
wych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r

2. mgr in». Roman Lisiecki uprawnienia do projektowania bez ogranicze« w specjalno±ci drogowej nr SLK/3314/
POOD/10 z dnia 16.12.2010 r

3. Zbigniew Derbis

1.3. Materiaªy wyj±ciowe do opracowania

1. Mapa zasadnicza 531.434.152 obr¦b Radostowice
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r, Nr 243 poz.1623 z pó¹n.zm.)
3. Rozporz¡dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999
r z pó¹n.zm.)

4. Technologia warstw bitumicznych Krzysztof Bªa»ejewski Stanisªaw Styk wyd. I ; rok 2000
5. Uzgodnienia z Inwestorem

2. Cel opracowania

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje remont drogi gminnej ul. Studzienka w Radostowicach na
dªug. 497,00 mb wraz z przydro»nymi rowami i przepustami.

3. Stan istniej¡cy

Ul. Studzienka w Radostowicach jest drog¡ gminn¡ klasy �D� przebiegaj¡c¡ w zasadzie na caªej swojej
dªugo±ci w terenie lu¹nej zabudowy jednorodzinnej z przydomowymi ogrodami oraz polami uprawnymi.

Droga ta posiada nawierzchni¦ asfaltobetonow¡ o szeroko±ci 3,00 m.
W chwili obecnej nawierzchnia ta jest zdegradowana, z odksztaªceniami w pro�lu podªu»nym. �uki poziome

o promieniach trudnych do okre±lenia utrudniaj¡ pªynno±¢ jazdy.
Wzdªu» drogi istniej¡ fragmenty zdegradowanych rowów otwartych oraz fragmenty zarurowane z wylotami

do tych rowów o ±rednicy i spadkach trudnych do okre±lenia.
Pod drog¡ przechodz¡ dwa przepusty:

� betonowy o ±rednicy φ500 oraz nadbudowany nad nim PCV φ220 w km 0,2+98,10
� betonowy w km 0,3+77,60 o ±rednicy φ200.
Pod zjazdami do pól znajduj¡ si¦ przepusty betonowe i PCV o zró»nicowanych ±rednicach φ200, 300 i 315.
Przepusty te osadzone na do±¢ przypadkowych wysoko±ciach utrudniaj¡ prawidªowe odprowadzenie wód z rowów
otwartych.

4. Stan projektowany

W celu zapewnienia bezpiecznego i pªynnego ruchu na ul. Studzienka nale»y przeprowdzi¢ remont na-
wierzchni drogi oraz wykona¢ prawidªowe odprowadzenie wód opadowych do rowów otwartych poprzez odtwo-
rzenie ich niwelety oraz remont przepustów zarówno pod zjazdami jak i pod drog¡.

Remont ten nie wybiega swoim zakresem poza istniej¡c¡ dotychczas infrastruktur¦ dro-

gow¡. Celem jego jest remont dotychczasowej, zu»ytej nawierzchni drogi w istniej¡cych

granicach pasa drogowego.
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4.1. Droga w planie (rys. nr 1)

4.1.1. Droga w planie

Wszystkie elementy projektowanej drogi zostaªy umieszczone w istniej¡cym pasie drogowym.

Tablica 1. Wykaz wspóªrz¦dnych

Nazwa nr punktu Wspóªrz¦dne X Wspóªrz¦dne Y

Pocz¡tek opr. km 0,0+0,00 842324,59 213295,84
Wierzchoªek ªuku nr 1 842406,98 213375,31
Wierzchoªek ªuku nr 2 842450,61 213429,65
Wierzchoªek ªuku nr 3 842511,98 213488,29
Wierzchoªek ªuku nr 4 842553,46 213502,60
Wierzchoªek ªuku nr 5 842632,51 213537,55

Koniec opracowania km 0,4+97,00 842730,46 213550,78
W celu utrzymania istniej¡cego ±ladu drogi uzasadnionego warunkami miejscowymi wprowadzono korekt¦

trasy wprowadzaj¡c nast¦puj¡ce ªuki poziome:

Tablica 2. Zestawienie elementów drogi

Nr ªuku poziomego R Dª ST α WS

m m m g m
prosta 82,50
ªuk nr 1 500,00 63,60 31,85 8,10 1,01
prosta 18,00
ªuk nr 2 300,00 39,40 19,75 8,36 0,65
prosta 45,45
ªuk nr 3 90,00 38,75 19,65 27,40 2,12
prosta 17,90
ªuk nr 4 150,00 12,65 6,33 5,37 0,13
prosta 59,35
ªuk nr 5 150,00 41,25 20,75 17,50 1,43
prosta 78,15

razem: 497,00

Tablica 3. Zestawienie elementów drogi w planie

Nazwa elementu kilometra» pocz¡tku kilometra» ko«ca

pocz¡tek opracowania 0,0+0,00 -
prosta 0,0+0,00 0,0+82,50
ªuk nr 1 0,0+82,50 0,1+46,10
prosta 0,1+46,10 0,1+64,10
ªuk nr 2 0,1+64,10 0,2+3,50
prosta 0,2+3,50 0,2+48,95
ªuk nr 3 0,2+48,95 0,2+87,70
prosta 0,2+87,70 0,3+5,60
ªuk nr 4 0,3+5,60 0,3+18,25
prosta 0,3+18,25 0,3+77,60
ªuk nr 5 0,3+77,60 0,4+18,85
prosta 0,4+18,85 0,4+97,00

Projektowana szeroko±¢ drogi 3,00 m zostaªa wymuszona istniej¡c¡ szeroko±ci¡ pasa drogowego oraz istnie-
j¡cymi granicami wªasno±ci.

W zwi¡zku z mo»liwo±ciami terenowymi w km od 0,2+48,95 do km 0,2+87,70 poszerzono drog¦ do szeroko±ci
4,00 w celu umo»liwienia mijania si¦ pojazdów. Brak mo»liwo±ci terenowych na wykonanie peªnowymiarowej
mijanki.

Przej±cie z szer.3,00 m do szer. 4,00 m wykona¢ prostymi przej±ciowymi o dªug. 15,00 m.
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4.2. Droga w pro�lu podªu»nym (rys. nr 2)

Na caªej dªugo±ci zachowana zostaªa istniej¡ca niweleta drogi.
Zgodnie z Rozporz¡dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999
r przy zaªo»onej pr¦dko±ci projektowej 50 km/godz. pochylenie niwelety nie powinno by¢ wi¦ksze od 9% oraz
mniejsze od 0,3%.

Spadki podªu»ne wynosz¡:
� od km 0,0+ 0,00 do km 0,0+54,60 � 2,93%
� od km 0,0+54,69 do km 0,0+69,40 � ªuk wkl¦sªy o R=1 500,00 m
� od km 0,0+69,40 do km 0,2+71,58 � 1,95%
� od km 0,2+71,58 do km 0,3+24,62 � ªuk wkl¦sªy o R=1 500,00 m
� od km 0,3+24,62 do km 0,3+86,64 �1,60%
� od km 0,3+86,64 do km 0,4+29,96 � ªuk wypukªy o R=5 000 m
� od km 0,4+29,96 do km 0,4+97,00 �0,72%
Promienie te s¡ nie mniejszy od okre±lonego w cyt. Rozporz¡dzeniu dla drogi jedno jezdniowej i pr¦dko±ci 50
km/godz. tj:
� promie« krzywej wkl¦sªej ≥ 1000 m
� promie« krzywej wypukªej ≥ 1500 m

4.3. Droga w przekroju poprzecznym (rys. nr 3a-d)

Zaprojektowano drog¦ o przekroju drogowym na caªej swojej dªugo±ci.
Pochylenie poprzeczne ci¡gu drogowego na odcinkach prostych i krzywych wynosi nie mniej ni» 2%.

4.4. Konstrukcja nawierzchni drogi (rys. nr 4b)

Zaprojektowano konstrukcj¦ odbudowanej drogi dla obci¡»enie ruchem KR1.
Zgodnie z zaª¡cznikiem nr 5 p. 5.3.3.a Rozporz¡dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r) konstrukcja nawierzchni drogi na podªo»u G1 o module spr¦»ysto±ci
(wtórnym) nie mniejszym ni» 100 MPa skªada si¦:
� warstwa ±cieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 5 cm,
� warstwa wi¡»¡ca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7 cm,
� podbudowa zasadnicza z tªucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm,
� warstwa ods¡czaj¡ca speªniaj¡ca rol¦ warstwy mrozoodpornej grub. 30 cm.
Warstwa ods¡czaj¡ca powinna by¢ wykonana na caªej szeroko±ci drogi. Materiaª (piasek), z którego wykonana
zostanie warstwa ods¡czaj¡ca powinien by¢ materiaªem mrozoodpornym o wspóªczynniku �ltracji k≥ 8 m/d
(≥ 0, 0093cm/sek) oraz powinien speªnia¢ warunek szczelno±ci warstw zgodnie z wzorem:

D15

d85
≤ 5

gdzie:
� D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy ods¡czaj¡cej
� d85- wymiar sita przez które przechodzi 85% ziaren podªo»a.

Poª¡czenia mi¦dzywarstwowe Uzyskanie wymaganej trwaªo±ci nawierzchni jest uzale»nione od zapewnie-
nia poª¡czenia mi¦dzy warstwami i ich wspóªpracy w przenoszeniu obci¡»enia nawierzchni ruchem. Podªo»e
powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi¦kszenie poª¡czenia mi¦dzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi¦dzy warstwami. Skropienie lepiszczem podªo»a
(np. z warstwy wi¡»¡cej asfaltowej), przed uªo»eniem warstwy ±cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane w ilo±ci podanej w przeliczeniu na pozostaªe lepiszcze, tj. 0,1 ö 0,3 kg/m2, przy czym: � zaleca
si¦ stosowa¢ emulsj¦ mody�kowan¡ polimerem, � ilo±¢ emulsji nale»y dobra¢ z uwzgl¦dnieniem stanu podªo»a
oraz porowato±ci mieszanki; je±li mieszanka ma wi¦ksz¡ zawarto±¢ wolnych przestrzeni, to nale»y u»y¢ wi¦ksz¡
ilo±¢ lepiszcza do skropienia, które po uªo»eniu warstwy ±cieralnej uszczelni j¡. Skrapianie podªo»a nale»y
wykonywa¢ równomiernie stosuj¡c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza
si¦ skrapianie r¦czne lanc¡ w miejscach trudno dost¦pnych oraz przy urz¡dzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub j¡ ograniczaj¡cych. W razie potrzeby urz¡dzenia te nale»y zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione
podªo»e nale»y wyª¡czy¢ z ruchu publicznego przez zmian¦ organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji
asfaltowej podªo»e powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukªadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp¡ zamontowan¡ na rozkªadarce.
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Konstrukcj¦ nawierzchni zjazdów wykona¢ jak na drodze.

5. Przepusty pod drog¡

Istniej¡ce pod drog¡ przepusty:
� betonowy o ±rednicy φ500 oraz nadbudowany nad nim PCV φ220 w km 0,2+98,10
� betonowy w km 0,3+77,60 o ±rednicy φ200.
nale»y wyremontowa¢.

5.0.1. Przepust w km 0,2+98,10 (rys. nr 5a)

W miejscu istniej¡cego przepustu w km 0,2+98,10 w wyniku prac remontowych wykona¢ nale»y przepust
o przekroju koªowym o ±rednicyφ600 z rur »elbetowych typu WIPROSPCC 600/2500 klasy obci¡»enia C o
przeznaczonych do stosowania w drogach dojazdowych klasy D (90 kN/m ) o dªugo±ci 7,50 m .
� ±rednica wewn¦trzna/dªugo±¢ u»ytkowa rur w mm 600/2500
� grubo±¢ ±cianki 110 mm
� deklarowane obci¡»enie (kN) 300
� masa 1434kg
� spadek podªu»ny przepustu 1,87%.
Rz¦dna posadowienia przepustu:
� wlot 256,55 m npm
� wylot 256,41 m npm
Kielichowe betonowe rury - WIPROS (PCC) klasy obci¡»enia C produkowane wedªug normy PN-EN 1916:2005 -
beton C45/55, rury o du»ej wytrzymaªo±ci poprzez pogrubienie ±cianki i zastosowanie betonu cementowo-polimerowego.

Poª¡czenie: Kielichowe rury WIPROS poª¡czone s¡ poprzez naªo»enie uszczelki na bosy koniec, który zostaje
wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nast¦pnie rury zostaj¡ do siebie ±ci¡gni¦te. Czynno±ci te nale»y wy-
kona¢ z uwzgl¦dnieniem siªy zabezpieczaj¡cej ruch zwrotny rury w sposób uniemo»liwiaj¡cy p¦kni¦cie kielicha.
Mo»na to dopchni¦cie wykona¢ zewn¦trzn¡ cz¦±ci¡ ªy»ki od koparki.

Tolerancja wykonania zª¡czy (kielich, bosy koniec) � poª¡czenie:
� u»ytkowe powierzchnie pro�li zª¡czy powinny by¢ pozbawione nierówno±ci, które mogªyby uniemo»liwi¢

wykonanie trwaªego wodoszczelnego poª¡czenia,
� dopuszczalne s¡ jedynie wªoskowate p¦kni¦cia warstwy bogatej w cement w tym mikrorysy o szeroko±ci nie

przekraczaj¡cej 0,15 mm spowodowane skurczem lub temperatur¡ s¡ zgodne z norm¡,
� dopuszczalne zaªamanie osi rur w trakcie monta»u mo»e wynosi¢ maksymalnie do 20 mm na 1 mb ruroci¡gu.
�cianki czoªowe nale»y wykona¢ z betonu klasy C16/20 o grubo±ci 20/30 cm, szeroko±ci 3,00 m, wysoko±ci 1,45
m.

Cz¦±¢ przewodow¡ przepustu posadowi¢ nale»y na ªawie z pospóªki o grub. 35 cm. Przepust zasypany
zostanie gruntem pochodz¡cym z nadmiaru gruntu po wykopach. Zasypanie wykonane zostanie warstwami i
zag¦szczone do do uzyskania wska¹nika 0,97 w górnej cz¦±ci nasypu.

Do przebudowywanego przepustu wprowadzi¢ nale»y rów otwarty biegn¡cy wzdªu» drogi.

5.0.2. Przepust w km 0,3+77,60 oraz przepusty pod zjazdami (rys. nr 5b)

Przepusty te wykona¢ nale»y z zastosowaniem rur PCV φ400x11,7 klasy S.
�cianki czoªowe nale»y wykona¢ z betonu klasy C16/20 o grubo±ci 20/30 cm, szeroko±ci 3,00 m, wysoko±ci

1,45 m.
Cz¦±¢ przewodow¡ przepustu posadowi¢ nale»y na ªawie z pospóªki o grub. 35 cm. Przepusty zasypa¢

gruntem pochodz¡cym z nadmiaru gruntu po wykopach. Zasypanie wykonane zostanie warstwami i zag¦szczone
do do uzyskania wska¹nika 0,97 w górnej cz¦±ci nasypu.

Do przebudowywanych przepustów wprowadzi¢ nale»y rowy otwarte biegn¡ce wzdªu» drogi. Skarpy i dno
rowu nale»y umocni¢ pªytkami chodnikowymi o wym. 50x50x7 do wysoko±ci. 35 cm ( tj. 1 rz¡d pªytek).

Na istniej¡cej kanalizacji deszczowejPCV φ315w km 0,0+60,00 wykona¢ nale»y przyczóªek.

6. Odwodnienie pasa drogowego

Wody odprowadzane s¡ do rowów otwartych, które wraz z przepustami wymagaj¡ zarówno odtworzenia jak
i regulacji niwelety.

W wyniku prac remontowych nale»y uzyska¢ podane poni»ej wymiary geometryczne rowu trapezowego i
skarp:
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� szeroko±¢ dna co najmniej 0,40 m,
� nachylenie skarp od 1:0,8 do 1:1,5,
� gª¦boko±¢ od 0,60 m do 1,20 m liczona jako ró»nica poziomów dna i ni»szej kraw¦dzi górnej rowu;
Rz¦dne dna rowów zostaªy okre±lone na pro�lu podªu»nym drogi rys. nr 2.

7. Wymagania dotycz¡ce ochrony ±rodowiska.

W czasie prowadzenia prac zwi¡zanych z remontem drogi powstan¡ odpady oboj¦tne: materiaªy z rozbiórki
nawierzchni drogowej, istniej¡cej podbudowy oraz fragmenty rur betonowych.

Przez odpady oboj¦tne rozumie si¦ takie odpady, które nie ulegaj¡ istotnym przemianom �zycznym, che-
micznym lub biologicznym, s¡ nierozpuszczalne, nie wchodz¡ w reakcje �zyczne ani chemiczne, nie powoduj¡
zanieczyszczenia ±rodowiska lub zagro»enia dla zdrowia ludzi, nie ulegaj¡ biodegradacji i nie wpªywaj¡ nieko-
rzystnie na materi¦ z któr¡ si¦ kontaktuj¡. Ogólna zawarto±¢ zanieczyszcze« w tych odpadach oraz zdolno±¢
do ich wymywania, a tak»e negatywne oddziaªywanie na ±rodowisko odcieku s¡ nieznaczne, nie stanowi¡ za-
grodzenia dla jako±ci wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziem. Wykonawca robót, który na skutek
prowadzenia prac rozbiórkowych stanie si¦ wytwórc¡ odpadów zobowi¡zany jest prowadzi¢ prace zgodnie z
Ustaw¡ o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2001 Nr 62 poz. 628 tekst jednolity). Odpady te winny
zosta¢ w caªo±ci poddane odzyskowi poprzez ich ponowne zabudowanie jako materiaª peªnowarto±ciowy lub po
recyklingu w celu uzyskania frakcji drobnych zabudowanych na poboczu drogi. Nie przewiduje si¦ ewentualnego
wytworzenia takich odpadów w czasie prowadzenia prac, których nie uda si¦ podda¢ odzyskowi i które b¦d¡
musiaªy by¢ skªadowane.

W trakcie przygotowania i realizacji przedsi¦wzi¦cia nale»y zapewni¢ oszcz¦dne korzystanie z terenu oraz
ograniczy¢ uci¡»liwo±ci dla terenów s¡siednich dziaªek, powodowane przez haªas, wibracje, ograniczenie dost¦pu
do drogi publicznej.

Odpady komunalne zwi¡zane z pobytem ekip budowlanych oraz odpady powstaªe w trakcie przygotowania
i realizacji inwestycji winny by¢ usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadaj¡cy stosowne zezwolenie w
zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Po wykonaniu robót teren nale»y uporz¡dkowa¢.

8. Wymogi w zakresie BHP

Roboty budowlane nale»y prowadzi¢ zgodnie z aktami prawnymi okre±lonymi w informacji dotycz¡cej bez-
piecze«stwa i ochrony zdrowia

9. Uwagi ko«cowe

1. Nie wyklucza si¦ istnienia w rejonie projektowanej przebudowy innych, niewskazanych na mapie urz¡dze«
podziemnych, które nie byªy zgªoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach
bran»owych.

2. Przed przyst¡pieniem do robót ziemnych, w miejscach kolizji z istniej¡cym uzbrojeniem wykona¢ r¦czne
przekopy kontrolne w celu dokªadnego zlokalizowania uzbrojenia pod wzgl¦dem sytuacyjnym oraz wysoko-
±ciowym.

3. Wszystkie wyst¦puj¡ce kolizje istniej¡cego uzbrojenia nale»y ka»dorazowo zgªosi¢ do poszczególnych u»yt-
kowników i uzgodni¢ sposób ich zabezpieczenia.

4. Prace nale»y wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich sªu»b � wªa±cicieli uzbrojenia.
5. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze STWiOR.
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