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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZĄŚCOPISOWA:
1 . Przedmiot opracowania
2. Zakres opracowania
3. Podstawa opracowania
4' Stan istniejący
5. Stan projektowany

- Ukształtowanie sytuacyjno-Wysoko ściowe

- Konstrukcja nawierzchni
- Odwodnienie

\!- 6. Informacje og lne dotyczące projektowanej inwestycji

rI. CZĘŚCRYSUNKoWA:
1. Orientacja (skala I :20000)

2. Sytuacja (skala 1:5000)

3.Przękroj typowy (skala 1:50)

III. ZAŁĄCZNIKI:
1 . oświa dczenie proj ektanta

2. Uprawnienia budowlane projektanta

3. Zaswiadczenię o przynalezności projektanta do MOIIB
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracow ania jest dokumentacja techniczna dla zadanta

,,Remont drogi dojazdowej do pol w miejscowości Chrzan w, nr ewid grunt 218 ocl km

0+000 do km 0+205, nr ewid 118 od km 0+000 do km 0+370".

2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje prace związane z remontem drogi dojazdowej do pol w

zakresię wykonania podbudowy i nawierzchnt z l<rusąlwa łamanego.

3. Podstawa opracowania
_ Rozporządzente Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca I999r.

w sprawie warunk w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.t]. 1 99 nr 43 poz. 430 wraz z poźn. Zmlanami);

- [Jmowa i ustalenia z Inwestorem;

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000):

- Wizja lokalna i pomiary uzupełniaj ące.
- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

4. Stan istniejący
Droga na odcinku objętym opracowaniem posiada flaw|erzchnię tłuczniową o szerokości

ok. 3,00m. Stan techntczny drogi gruntowo-tłuczniowej jest zĘ, występują w niej liczne
ubytki kruszywa oraz zaniŻenia podłuzne 1 poprzeczne (brak zachowanego profilu
podłuznego i spadkow poprzecznych). Istniejąca droga połozona jest ponizej teren w
sąsiednich przez co utrudnione j est Sprawne odprow adzanie wod opadowy i

roztopolvych.

5. Stan projektowany
I]ksztah owanie s)ztuacvj no-w}u s oko Ś c i owe :

Projektuje się wykonanie remontu po istniejącym śIadzię drogi, kt ry stanowią dwa

odcinki proste.

Wykonanie podbudowy i nawierzchni z l<ruszywa spowoduje podniesienie niwelety

drogi o ok. 15_20cm. jednak Z uwagi na obecne zantŻenie poziomu drogi gorna

powierzchnia projektowanej nalryierzchni będzie zlicowana z otaczającym teren. Na
połączeniach z istniejącymi nawięrzchniami. Nawięrzchnia będzie posiadała spadek

daszkowy i:zo^ l 2o^, um ozl iwi aj ący o dp r ow adzeni e wo dy .

Konstrukcj a nawierzchni :

Projektuje się wykonanie n/w konstrukcji nawterzchnt:

a) działka ewidencyjna. nr 218 od km 0+000 do km 0+205.
_ podbudowa zkuszywałamanego frakcji 31.5-63mm. grubośÓ 1Ocm
_ nawierzchnia z kruszywałatnanego frakcji 0-3 1.5mm' grubośc 5cm

b) działka ewidencyjna nr 1 1 8 od km 0+000 do km 0+045:
_ podbudowa zkusrywa łamanego frakcji 31.5-63mm. grubość 1Ocm

- nawierzchnta z kruszywałamanego frakcji 0-31.5mm, grubośc 5cm
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c) działka ewidencyjna nr 118 od km 0+045 do km 0+370:
- podbudowa zkuszywałamanego frakcji 3l,5-63ffiffi, grubośÓ 15cm
- nawierzchnia z kruszywałamanego frakcji 0-3 1,5mm, gruboŚć 5cm

Odwodnienie:
Przewiduje się odprowadzenie wody znawierzchni drogi powierzchniowo na tern pasa

drogowego.

6. Informacje og lne doĘczące projektowanej inwesĘcji
Przewidywane roboty prowadzone będą w obrębie pas w drogowych. Przewidywane
prace nie naruszają teren w zielonych oraz chronionych. W związku z inwestycją nie
przewiduje się wycinki drzew. Remont drogi nie spowoduje zmiany jej parametrow
tęchnicznych. Projek1owana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących
znaczągo oddziaĘwać na środowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejących
warunk w w zakresie wpĘwu na Środowisko t zdrowie ludzi. Projektowane rozwiązania
nie będą powodowały niekorzystnego oddziaĘwania w zakresie l<rajobrazu oraz nie
ograntczają dostępności osobom niepełnosprawnym. ZaWes prac objętych niniejszym
opracowaniem nie wyma9aLlryskania pozwolenia na budowę.

inż. T*d r wł<a
i kier.
sir-bud.

Upi'avl;liłiii

002



Remont drogi dojazdowej do p l w miejscowości Chrzan w

CzęŚć rysunkowa



Remont drogi doj<zzdowej do p l w miejscowoŚci Chrzon w

Projekt wykonowczy

Projektont:

mgr inż. Szymon Siedlecki





Dz. nr 218 km
Dz. nr 118 km

0- 000
0- 000

0+ 205
0+ 045

Dz. nr 118 km 0-045 0+370
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mgr inż. Szymon Siedlecki
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Załączniki



OSWIADCZENIE

oświad;zam, Że projekt dot. zadania ',Remont drogi dojazdowej do p l w miejscowości
Chrzan w nr ewid 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid 118 od km 0+000 do km 0+370

o łączne1 długośct 575m", został sporządzony zgodnte z obowiązującymi przepisaml oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma słuzy .

inz. Tąd,
Uprawnieni,

robotami
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