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O�WIADCZENIE 

O�wiadczam, �e projekt budowlany na: „Przebudow� drogi gminnej nr 160610C G�sin – 
Lepsze od km 1+689,50 do km 2+075,65 i drogi gminnej nr 160648C Gosławice – Kamieniec od 
km 0+000 do km 0+300  zlokalizowane w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Powiat 
Aleksandrowski Gmina Wiejska Zakrzewo: działki nr ewid.  235/2 obr�b G�sin, działki nr 1, 3/2, 
16, 17/2, 2/2 obr�b Gosławice wykonany na rzecz Inwestora: Gmina Wiejska Zakrzewo
wg opracowania z 01.03.2016r. został sporz	dzony zgodnie z aktualnie obowi	zuj	cymi 
przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu na: „Przebudowa drogi gminnej nr 160610C G�sin - Lepsze  od km 
1+689,50 do km 2+075,65 i drogi gminnej nr 160648C Gosławice + Kamieniec od km 0+000 do km 0+300”

1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

1.1. Planu sytuacyjno - wysoko�ciowego w skali 1:1000; 

1.2. Umowy na opracowanie projektu, 

1.3. Uzgodnie� bran�owych, 

1.4. Odkrywek geotechnicznych; 

1.5. Rozporz	dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne; (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14 05 1999 roku) 

1.6. Pomiarów uzupełniaj	cych wykonanych przez projektantów niniejszego opracowania; 

2. Zakres opracowania 

W Zakres opracowania obj�tego przebudow	 wchodzi: 

� Wykonanie robót ziemnych (korytowania) 

� Wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni 

� Odtworzenie zjazdów. 

3. Opis stanu istniej�cego 

3.1. Dane ogólne 

Obj�ta przebudow	 drogi gminne ł	czy lokalne gospodarstwa rolne z drog	 wojewódzk	 nr 252 i gruntami rolnymi  

Istniej	ca nawierzchnia utwardzona niesortem kamiennym. 

Geometryczne rozwi	zania projektowe dostosowano do wymogów wynikaj	cych z: 

- normatywu projektowania, 

- uwarunkowa� lokalnych i terenowych, 

- szeroko�ci pasa drogowego. 

Teren obj�ty inwestycj	 le�y poza terenem ochrony konserwatorskiej. Na terenie obj�tym inwestycj	 wyst�puje 

zadrzewienie.  

3.2. Warunki gruntowo - wodne 

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek stwierdzono nawierzchni� gruntow	 dobrze zag�szczon	, pod której 

15-20cm mi	�szo�ci	 znajduj	 si� grunty w	tpliwe (du�a domieszka cz	stek gliniastych), co przy przeci�tnych 

warunkach wodnych pozwala zakwalifikowa� istniej	ce podło�e do grupy no�no�ci G2. 



4. Rozwi�zania projektowe  

4.1.  Parametry wyj�ciowe 

Parametry przyj�te na podst. Rozporz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.99 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430): 

1. Drogi gminne – klasa D,  

2. Pr�dko�� projektowana 30 km/h, 

3. Okres eksploatacji dla projektowanych dróg – 20lat,

4. Obci	�enie ruchem w dziesi	tym roku eksploatacji – do 12 osi obliczeniowych/pas/dob�

5. Kategoria ruchu KR 1, 

6. Gł�boko�� przemarzania gruntu – 1,0m, 

Warunek mrozoodporno�ci (dla podło�a G2): 1,0m x 0,4 = 0,40m 

4.2.  Geometria i charakterystyka przekroju poprzecznego 

Rozwi	zania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych, a w szczególno�ci: 

DG nr 160610C G�sin - Lepsze   

1. Przebieg projektowanego odcinka o długo�ci 388,31mb, 

2. Szeroko�� nawierzchni jezdni – 3,5m ( poszerzenia do 6m), 

3. Spadek poprzeczny – jednostronny 2%,  

4. Szeroko�� pobocza utwardzonego 1,0 mb o spadku poprzecznym 4% (lokalnie ze wzgl�du na ograniczenia 

terenowe zw��one), 

5. Szeroko�� korony drogi od 5,5mb do 8m, 

6. Zjazdy do działek w miejscach istniej	cych zjazdów. Zmiana nawierzchni z gruntowej na tłuczniow	). 

DG nr 160648C Gosławice + Kamieniec  

1. Przebieg projektowanego odcinka o długo�ci 300mb, 

2. Szeroko�� nawierzchni jezdni – 3,5m ( poszerzeni6 do 6m), 

3. Spadek poprzeczny – jednostronny 2%,  

4. Szeroko�� pobocza utwardzonego 1,0 mb o spadku poprzecznym 4% (lokalnie ze wzgl�du na ograniczenia 

terenowe zw��one), 

5. Szeroko�� korony drogi od 5,5mb do 8m, 

6. Zjazdy do działek w miejscach istniej	cych zjazdów. Zmiana nawierzchni z gruntowej na tłuczniow	). 

4.3.  Konstrukcje nawierzchni 

Przyj�to nast�puj	c	 konstrukcj� nawierzchni: 

1. Warstwa �cieralna z asfaltobetonu – 4cm, 

2. Warstwa wi	�	ca z asfaltobetonu – 4cm, 

3. Górna w-wa podbudowy z tłucznia wapiennego 0-16mm gr. 8cm, 

4. Dolna w-wa podbudowy z tłucznia wapiennego 32-63gr. 15cm, 

5. Warstwa mrozoochronna gr. 15cm z gruntu niewysadzinowego o CBR � 25%, k � 8m/dob�; E2 � 80MPa. 

       � = 0,43m > 0.40m – war. mrozoodporno�ci spełniony 



4.3.1.  Zestawienie projektowanych powierzchni i długo�ci: 

• Powierzchnia projektowanej nawierzchni: 

DG nr 160610C G�sin - Lepsze  - 1691m2 

       DG nr 160648C Gosławice + Kamieniec – 1140m2

• Powierzchnia utwardzonego pobocza tłuczniem wapiennym gr. 10cm:

DG nr 160610C G�sin - Lepsze  - 776m2 

DG nr 160648C Gosławice + Kamieniec – 600m2 

• Powierzchnia zjazdów o nawierzchni z tłucznia wapiennego gr.15 cm: 70m2 

DG nr 160610C G�sin - Lepsze  - 70m2 

DG nr 160648C Gosławice + Kamieniec – 12,3m2 

4.4.  Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanych odcinków dróg rozwi	zano poprzez zastosowanie odpowiednich spadków 
podłu�nych i poprzecznych. 

Charakter odwodnienia nie ulega zmianie w stosunku do istniej	cego systemu odwodnienia na przebudowywanych 
odcinkach. 

5. Oznakowanie. 

6.1. Oznakowanie stałe. 

Na omawianych odcinkach nie wyst�puje istniej	ce oznakowanie pionowe i poziome. Projekt oznakowania 

obejmuje odr�bne opracowanie. 

6.2. Oznakowanie na czas robót. 

Zmiana organizacji ruchu na czas trwania robót obj�te jest innym opracowaniem. 

6. Charakterystyka ekologiczna 

Po obj�tych remontem odcinkach drogi odbywa si� ruch lokalny. Wykonanie remontu nie zmieni struktury i 

nat��enia ruchu, a poprawi komfort jazdy, zmniejszy poziom hałasu. 

7. Istniej�ca uzbrojenie terenu. 

Istniej	ce uzbrojenie podziemne nale�y zabezpieczy� rurami osłonowymi typu Arota 

8. Bezpiecze�stwo i ochrona zdrowia  

Przy realizacji robót nale�y zwróci� uwag� na zabezpieczenie robót wykonywanych w bliskim s	siedztwie 
jezdni oraz oznakowanie strefy robót. Przestrzega� przepisy w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy w 
zakresie prowadzonych robót budowlanych zgodnie z rozporz	dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz	cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 

Wymagania dotycz	ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych okre�laj	
przepisy w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy: 



1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesi	ty. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pón. zm.) 

2) Rozporz	dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, 
poz. 811) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

3) Rozporz	dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny by� wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288) 

4) Rozporz	dzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

5) Rozporz	dzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy przy r�cznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 
930) 

9. Uwagi ko�cowe 

 Podczas prowadzenia robót nale�y bezwzgl�dnie  przestrzega� zasad BHP a roboty realizowa�  zgodnie z 
przepisami technicznymi i normami oraz zaleceniami producentów. Po zako�czeniu realizacji inwestycji 
nale�y uporz	dkowa� przyległy teren. 










