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ZAWARToŚĆ oPRACOWANIA
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2. Zaktes opracowania

3. Podstawa opracowania
4. Stan istniejący
5. Stan projektowany
6. Informacje ogólne dotyczące projektowanej inwestycji

|I. ZAŁĄCZNIKI:
1. oświadczenie projektanta

2. Uprawnienia budowlane projektanta

3. Zaświadczenie o ptzynaleŻności projektanta do MoIIB

ilI. CZĘŚC RYSUNKoWA:
1. Orientacja (skala 1:10000)

2. Sytuacja (skala 1:5000)

3.Przekrój typowy (skala 1:50)

4. Remont przepustu (skala 1:50)



Część opisowa



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techntczna dla zadanta

,,Remont drogi gminnej Sroczków _ Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450'''

Ż. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje prace zwIązane z remontem drogi gminnej nr 361044T

uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów' Remont obejmuje likwidację przełomów,

nawierzchnię i pobo cza drogi oraz trzy przepusty usytuowane w ciągu drogi'

3. Podstawa opracowania
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Ż marca I999r'

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43 poz.430 wraz Zpóźn. zmianami);

- Umowa i ustalenia z Inwestorem;

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000);

- Wizja lokalna i pomiary uzupełniające.

- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

4. Stan istniejący
Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną

o szerokości 3,00m. Stan techniczny nawierzchni jest zły, występują w niej liczne

spękania oraz zaniŻenia podłuŻne i poprzeczne. Istniejące pobocza ziemne są rozmyte

i nieregularne przez co nie jest mozliwe sprawne odprowadzante wód opadowych

i roztopowych z nawierzchni.

W km: 0+001, 0+316, O+1Ż3 i I+449 zlokalizowane Są przepusty będące w złym stanie

technicznym Ze względu na uszkodzenia kręgów betonowych oraz zamulenia

przewodów.

5. Stan projektowany
Załozenia projektowe:

- klasa techniczna: D;

- kategoria ruchu: KR-1;
- przektój poprzeczny: drogowy o szerokości jezdni 3,00m.

Projektuje się wykonanie remontu drogi po istniejącym śladzie drogi gminnej

pomiędzy skrzyzowaniami z dr o gami powiatowymi.

Z lwagt na ułoŻenie nowych warstw bitumicznych nawierzchni przewiduje się

podniesienie niwelety drogi o ok. 7cm. Na poŁączeniach projektowanej nawierzchni

z istniejącymi nawierzchniami bitumicznymi nalezy wykonaó w niej wcięcie celem

uzyskania łagodnej zmiany spadku niwelety (max dodatkowy spadek niwelety l=27o).

Konstrukcj a nawierzchni :

ProjekĘe się wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z nadaniem jej

odpowiedniego spadku poprzeczne1o (daszkowego na prostej lub jednostronnego na



łuku, i=Żvo) przy wykorzystaniu mieszanki mineralno-asfaltowej o średniej gr' 3cm

(7SkglmŻ) na szerokości 3,00m.

Warstwa Ś_c_i-e.ra1na.._Wykouana zostanie z betonu. asfaltowego (flla kategorii ruchu

KR1-2) o grub.4cm o szerokości 3'00m.

W miejscach istniejących przełomów nawierzchni bitumicznej naleŻy wykonaó

rozbiórkę nawierzch nI oraz wykop do głębokości 30cm. Powstały wykop naleŻy

uzupełnić kruszywem łamanym frakcji 0/63mm i zagęśclć"

Projektuje się wyrównanie i ew. uzupełnienie istniejących poboczy ziemnych gruntem

niespoistym z dow oZU oraz ich utwardzenie Zagęszczonym kruszywem łamanyrn

frakcji 0/31,5mm o grubości 10cm na szerokości 50cm'

Remont przepustów:

Przewiduje się remont przepustów fi500mm w km 0+001, 0+316,0+]Ż3 i I+449'

Istniejące przepusty posiadają uszkodzone kręgi, są podmyte i zamulone, przez co nie

zapewnlają odprowadzeniawód płynących rowami na których są usytuowane'

w zakres remontu wchodzi rozbtórka istniejących przepustów, wykonanie ław

z kruszywa pod kręgi, montaŻ kręgów zelbetowych o klasie nośności B (dł. 2,5m),

wykonanie zelbetowych ścian czołowych , tzolacjt na zimno powierzchni betonowych

stykających się z gruntem oraz Zasypka przepustu i odtworzenie nawierzchni do

poziomu stanu istniejącego. Przewiduje się zachowanie istniejącego spadku

podłuznego przepustów.

Odwodnienie:
W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje się zmiany sytemu odwodnienia.

Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (spływ bezpośredni)

na teren pasa drogowego.

ó. Informacje ogólne dotyczące projektowanej inwestycji

Przewidywane roboty prowadzone będą w obrębie pasów drogowych. Przewidywane

prace nie naruszają terenów zielonych oraz chronionych. W związku z inwestycją nie

przewiduje się wycinki drzew. Remont drogi gminnej nie spowoduje zmiany jej

parametrów technic znych. Projektowana inwestycja nie jest zaIiczana do przedsięwzięó

mogących znacząco oddziaływaó na środowisko oraz nie spowoduje pogorszenia

istniejących warunków w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Projektowane

rozwiązania nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu

oraz nie ograntczają dostępności osobom lliepełnosprawnym. Zakres prac objętych

niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

il'xlffitrłffibb-diłł



Załączniki



Tarnów, dn. 24.o4'2ol5r.

oŚwrłDCZENIE

oświadczam, Że projekt dot' zadania ,,Remont drogi gminnej Sroczków Bank
nr 361044T od km 0+000 do km 1+450'', został sporządzony zgodnie z obowiązującyml
przepisaml oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

jakiemu ma słuzyć.

mor lnż. Szymon Siedlechi
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ZaświadcZenie
o numerze weryfikacYjnYm:

MAP-AMI-UN4-295 X

Pan Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BMloŻ43lL0

adres Zamieszkania ul. Klikowska 65 A, 33_L00 Tarnów

jest członkiem Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada Wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-04-30'

Zaświadczenie zostało Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-05 roku przez:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa'

(Zgodnie art 5 u5t 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz' 1450) dane W postaci

elektroniczne1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

+ Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie PoIskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.p| |ub kontaktując się z biurem właściwej okręgowej Izby Inżynierów

Bud ow nictwa



CzęśĆ rysunkowa



Remont drogi gminnej Sroczk1w - Bonk nr 3610447

od km 0+000 do km 1+450

mgr inż. Szymon Siedlecki

nr ewid. MAP/oosol /PooD/l 4

tv-2015





Remont drogi gminnej Sroczków _ Bonk nr 361044T

od km 0ł000 do km 1+450

mgr inż, Szynon Siedlecki

nr ewid. MAP/00301 /PooD/1 4



I

I

I

Il'd
INI 00I ='=l 9'ĘI ;=
ló
loto=I o:
l!oI P!
I !:

_l - E

et !l i'$c_! 
|-l Ęr H.s-r ) '9I * 5s

.'i p '9-+ 3ó€l E| ó'.strl o cJI No
I *l .$I ol 3'iI .l -ooI Ol l!I,^JL
| / ,\ I (9 N

]-.+
.+o
(o
ts)

cłEoa
I

=\o*od6
o!$rh+
oę
=ł.=ęoH!.-o
UrOootś
ESEOE(Ło

\
Noi
o
Ęox
i

f<
qJ

o
0-

s
u,s
&
N
a.
so
EoE

o
|r) !+

la)

o
N
J

*
s
z o

\t

_xłr
s€.o *'(/)a

ltcoo-o
F\\o-N<(/)=
Nt.\ 'i
LO
Ol
EE

.9
oD
N

l

L

fT-

T--*,

EC
CLC(
N(
s
=[\o

P4o.:
L'o-(

zs*l
= o'- !ltr)t'

o o.s'E t

i s E $gi
8h5ł:'
_ (J i.9.Ev-NCo)c b_ o'a
(JłofL
(J rnLnoNiw

*-
olol
olt-oq
Ó]

*-
ol
:l
*-

=a
o
=

cJL
0)

oc
.Ę
N

o
oo
6
N

oc

Il


