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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Umowa z Inwestorem 
1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202)  
1.3. Ustalenia z Inwestorem, 
1.4. Mapa zasadnicza w skali 1:500. 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi transportu rolnego we wsi 
Mroczkowa gmina Skoroszyce. Projektowana droga zlokalizowana jest na działce drogowej nr 
122 obręb Mroczkowa. 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Mroczkowa, planowana do przebudowy droga 

transportu rolnego stanowi dojazd do terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz 
terenów użytkowanych rolniczo. 
Droga posiadają nawierzchnię gruntową. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków 
poprzecznych i podłużnych do przyległego terenu oraz istniejących rowów. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
W zakresie przebudowy dróg planuje się wykonanie następujących robót w zakresie ich 
przebudów dróg: 

 wykonanie jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego, 

 wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa łamanego, 

Proponowane zagospodarowanie terenu pokazano na rys. 2.1. 
4.1. Część drogowa 

Celem przebudowy jest poprawienie istniejącego stanu drogi poprzez polepszenie stanu 
nawierzchni. Zaprojektowano drogę o szerokości 2,50 - 3,50 m. 

Drogi na odcinkach objętych zakresem opracowania będą posiadały następujące 
parametry techniczne: 

- ilość jezdni –       jedna 

- szerokość jezdni   –     2,50 m -  3,50m 

- spadki poprzeczne      jednostronny 2,0% 

Profil podłużny: 
 Profil podłużny projektowanych dróg należy dostosować do istniejącego terenu z 
ewentualnymi korektami łuków pionowych. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
pomiary wysokościowe istniejącej drogi gruntowej w celu umożliwienia odtworzenia istniejącej 
niwelety z ewentualnymi korektami łuków pionowych. Rozwiązania wysokościowe należy 
uzgodnić z Inwestorem. 
Projektowane warstwy konstrukcyjne: 

Konstrukcja jezdni i zjazdów 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane 
mechanicznie (C 90/3) 

Ścieralna  10 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 31,5/63 mm stabilizowane 
mechanicznie (C 90/3) 

Podbudowa 
pomocnicza 

20 

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 
 

Wzmocnienie 
podłoża 

22 

Podłoże gruntowe   
Uwaga! 
W przypadku konieczności wykonania wzmocnienia podłoża tam gdzie w konstrukcji została już zawarta w-wa 
technologiczna, należy do całkowitej grubości wzmocnienia wliczyć powyższą warstwę. 
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Roboty ziemne: 
Roboty ziemne polegały będą na odhumusowaniu terenów zielonych oraz wykorytowaniu 

terenu pod projektowane drogi. 
4.3. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i 
podłużnych do przyległych terenów zielonych 

5. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI. 
Zakres robót ziemnych obejmuje: 
 wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża pod konstrukcję jezdni, 
 wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża pod konstrukcję wjazdów, 
Wszelkie prace w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą PN–S–02205:1998. Przy 
wykonywaniu konstrukcji należy usunąć z istniejącego podłoża grunt nienadający się do wykorzystania ze 
względów geotechnicznych (humus), aż do miejsca dotarcia do warstw nośnych, gdzie należy uzyskać 
wskaźnik zagęszczenia Is = 0.97 oraz wtórny moduł odkształcenia E2 = 40 MPa. Układ warstw i ich 
parametrów w zależności od głębokości zalegania pod konstrukcją nawierzchni powinien przedstawiać się 
następująco: 
 od 0.5 m÷1.5 m pod konstrukcją grunt powinien mieć wskaźnik zagęszczenia Is = 1.00 moduł wtórnego 

odkształcenia E2 = 100 MPa, 
 od 1.5 m÷2.0 m pod konstrukcją grunt powinien mieć wskaźnik zagęszczenia Is = 1.00 moduł wtórnego 

odkształcenia E2 = 60 MPa, 
 od 2.0 m do powierzchni korytowania pod konstrukcją grunt powinien mieć wskaźnik zagęszczenia 

Is = 0.97 moduł wtórnego odkształcenia E2 = 40 MPa. 
Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) Io ≤ 2.2 dla IS ≥ 1.0 oraz Io ≤ 2.5 dla IS < 1.0. 

W wykopach należy doprowadzić podłoże do klasy G1, przy zachowaniu wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,00, i wtórnego modułu odkształcenia E2=120 MPa przy głębokości 0,2 m pod 
konstrukcją jezdni oraz Is=1,00 i wtórny moduł odkształcenia E2=80 MPa - 0.5 m pod konstrukcją jezdni. 
Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) nie powinien być większy niż Io≤2,2. 

6. KOLIDUJCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
W miejscach przejścia poprzecznego kabli elektroenergetycznych w przypadku stwierdzenia 

braku rur ochronnych zaprojektowano rury ochronne dwudzielne. 

7. STAN PRAWNY GRUNTÓW  
Projektowana droga zlokalizowana jest na działkach drogowych: 

 Dz. nr 122  obręb Mroczkowa ( własność Gminy Skoroszyce) 

9. UCIĄŻLIWOŚĆ DLA ŚRODOWISKA  
Inwestycja nie została objęta obowiązkiem sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko 

wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 

10. UWAGI OGÓLNE  
 

 Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić 
również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci. 
Powyższe dotyczy pomiarów pozwalających na późniejsze odtworzenie niwelety. 

 W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg 
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mapy opiniodawczej i mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją 
projektową, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, które zostały wydane do dokumentacji 
projektowej oraz decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. W szczególności należy 
sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających 
pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci 
zarówno w planie, jaki i wysokościowo. 

 Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem 
atesty (w tym p. poż) lub aprobaty techniczne, dopuszczające dostosowania w budownictwie.  

 Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki 
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Jeżeli w trakcie wykonywania prac zostanie stwierdzony brak rur osłonowych lub innych 
zabezpieczeń na istniejącej sieci uzbrojenia terenu należy wykonać takie zabezpieczenie zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właściciela sieci lub po uzgodnieniu z właścicielem sieci. 
W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót należy korzystać z pomocy technicznej doradcy 
stosowanego systemu produktów. 

 Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje przebudowę dróg w całości mieszczącą się 
w istniejącym pasie drogowym. 

 W trakcie robót wszystkie elementy uzbrojenia terenu (m.in. włazy kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej, wodociągowej ) należy wyregulować do rzędnej projektowanych nawierzchni. 
 

 
Opracował: 

Przemysław Dłubała 
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