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B. CZ  RYSUNKOWA 

1. Plan sytuacyjny – rysunek nr 2.1 

2. Przekroje normalne – rysunek nr 3.1 

3. Profil pod ny – rysunek nr 4.1 
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A. CZ  OPISOWA 
 
I OPIS TECHNICZNY 
 
1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. Materia y do opracowania. 
 

 Podk ad geodezyjny sytuacyjno-wysoko ciowy w skali 1:500, 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w  
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie, 

 Szczegó owe wizje terenowe i inwentaryzacje w asne, 

 Wyniki bada  i pomiarów w asnych. 
 

Ze wzgl du na fakt, e niniejszy projekt dotyczy remontu drogi, zapewnienie zgodno ci rozwi za  
projektowych z przepisami rozporz dzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 – warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, nie jest wymagane.  

1.2. Przedmiot i cel opracowania. 
 
 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy nawierzchni drogi wraz z 
budow  o wietlenia w miejscowo ci Ostrzeszewo, zgodnie z za czonymi rysunkami wraz z 
zabezpieczeniem istniej cych sieci zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, budowie odwodnienia w postaci 
wpustów deszczowych wraz z przy czami kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniu istniej cego 
odwodnienia. 
Inwestycja podzielona jest na 3 etapy: 
ETAP I: Budowa o wietlenia obejmuj ca budow  5 opraw LED na s upie stalowym (4-1,4-2,4-3,4-4,4-
5,4-6,4-7) wraz z przebudow  drogi gminnej na odcinku od km 0+052 do km 0+170 
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2. STAN ISTNIEJ CY 

2.1 Lokalizacja inwestycji. 
 

Obszar opracowania stanowi pas drogi w miejscowo ci Ostrzeszewo, gmina Purda, powiat 
olszty ski, województwo warmi sko-mazurskie. 

2.2 Charakterystyka ogólna. 
 

Droga przebiega przez miejscowo  Ostrzeszewo. Istniej cy uk ad komunikacyjny stanowi 
droga o szeroko ci ok. 4 – 6 m.  Istniej ca nawierzchnia jest nieutwardzonej z kruszywa naturalnego. 
Brak podzia u na pasy ruchu i wydzielenia komunikacji pieszej.  

2.3 Profil pod ny. 
 

Odcinek drogi obj ty opracowaniem le y na terenie o zmiennych rz dnych wysoko ciowych.  

2.4 Odwodnienie. 
 

Na przedmiotowym odcinku, droga posiada odwodnienie powierzchniowe oraz odwodnienie za 
pomoc  wpustów ulicznych.  

2.5 Pod e gruntowe. 
 

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na niedu e zró nicowanie. Stopie  
ono ci pod a mo emy okre li  jako proste. Stwierdzone grunty to piasek redni, piasek gliniasty 

i glina piaszczysta. Zgodnie z norm  PN-B/02479 z 1998 r. warunki geotechniczne nale y uzna  za 
proste a projektowan  inwestycj  zaliczy  do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej. W przypadku 
stwierdzenia wyst powania gruntów nieno nych, nale y dokona  wymiany pod a co rozumiane jest 
jako wykop i nasyp.  

2.6 Urz dzenia obce. 
 

Z analizy mapy sytuacyjno-wysoko ciowej stwierdzono wyst powanie nast puj cego 
uzbrojenia: 

 sie  teletechniczna 

 sie  wodoci gowa 

 sie  kanalizacji sanitarnej 



„ARKAS-PROJEKT” Sp. z o.o. Sp. k.  
 10-450 Olsztyn Al. Pi sudskiego 70A,     
 +48 89 532 45 00,  Fax:+48 89 532 45 10,    biuro@arkas-projekt.pl 

 

 - 7 - 

 sie  kanalizacji deszczowej 

 gazoci g 

 sie  elektroenergetyczna. 
Nie wyklucza si  wyst powania innych, niezinwentaryzowanych sieci. 

2.7 Obiekty in ynierskie. 
 

Nie wyst puj . 

2.8 Komunikacja publiczna. 
 

Wzd  projektowanego odcinka nie zlokalizowano istniej cych przystanków autobusowych.  
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3. STAN PROJEKTOWANY 

 
Podstawowym celem przebudowy nawierzchni drogi jest usprawnienie ruchu drogowego oraz 

poprawa komfortu ycia mieszka ców. 
W ramach planowanej inwestycji przewiduje si  mi dzy innymi: 

 roboty przygotowawcze, 

  korytowanie i profilowanie(wykop) 

 odtworzenie istniej cego odwodnienia drogi, wraz z odtworzeniem przy czy kanalizacji 
deszczowej 

 ustawienie kraw ników betonowych,  

 enie nawierzchni z kostki betonowej, wraz z nadaniem jednostronnego spadku 

 wykonanie przy czy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi do istniej cej kanalizacji 
deszczowej, 

 enie rur os onowych na istniej ce sieci infrastruktury zgodnie z rysunkiem planu 
sytuacyjnego, 

 budowa o wietlenia, 

 wykonanie urz dze  BRD, 

 roboty wyko czeniowe.  
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3.1 Parametry techniczne. 
 

3.2 Konstrukcja remontowanej nawierzchni. 
A) Jezdnia 
 Nawierzchnia z kostki betonowej      gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa      gr. 3 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z K SM 0/31,5    gr. 20 cm 

 Pospó ka - nasyp budowlany      gr. 50 cm 

 Wyprofilowane i zag szczone pod e 
 

3.3 Odwodnienie. 
 

Projekt przewiduje odwodnienie za pomoc  systemu wpustów ulicznych z wprowadzeniem do 
zbiorczych kolektorów kanalizacji deszczowej. Przy cza do kanalizacji deszczowej b  wykonane z 
rur PCW, na rurach zostan  zastosowane studnie betonowe z osadnikami. 

3.4 wietlenie 
wietlenie nale y wykona  zgodnie z projektem o wietlenia w miejscowo ci Ostrzeszewo 

3.5  Sie  teletechniczna 
Projekt przewiduje budow  rur os onowych na sieci teletechniczne zgodnie z za czonym 

planem sytuacyjny. Na obszarze dzia  inwestycji mog  znajdowa  si  elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej b ce pod napi ciem niebezpiecznym w zwi zku z tym nale y zachowa  
szczególn  ostro no  na/w zbli eniu z nim. 

3.6 Sie  gazowa 
Projekt przewiduje wykonanie jednej rury os onowej oraz dostosowanie dwóch wyst puj cych w 

terenie rur os onowych zgodnie z za czonymi rysunkami. 
 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE 
Parametr techniczny  Wielko  
Klasa techniczna drogi D 
Kategoria ruchu KR2 
Szeroko  jezdni 5m  
Pochylenie poprzeczne - jednostronne 3% 
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3.7 Obiekty in ynierskie. 
 

Nie przewiduje si  budowy nowych, ani przebudowy istniej cych obiektów in ynierskich. 

3.8 Urz dzenia obce 
 

W drodze znajduj  si  sieci teletechniczne, wodoci gowe i elektroenergetyczne. Nie wyklucza 
si  istnienia niezinwentaryzowanych sieci. Prace przy zbli eniach z liniami energetycznymi, 
teletechnicznymi, wodnymi itd. wykonywa  r cznie, bez u ycia sprz tu mechanicznego, z zachowaniem 
szczególnej ostro no ci.  

Nale y wykona  regulacj  wysoko ciow  istniej cych w azów do studni oraz w azów/zasuw 
armatury sieci wodoci gowej. Nie zinwentaryzowane w azy, zasuwy itp. Nale y wyregulowa  zgodnie 
z SST D.05.00.00. 

Prace w pobli u czynnej linii elektroenergetycznej wykonywa  z zachowaniem szczególnej 
ostro no ci w my l zapisów ustawy Prawo budowlane. 

Koszty naprawy i poniesione straty, jak równie  utracone korzy ci przez zarz dców sieci 
podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca. 

Sieci nale y oznaczy  palikami. Ich lokalizacj  wytyczy  za pomoc  detektora. 

3.9 Ruch pieszy i rowerowy 
 
 Ruch pieszy b dzie odbywa  si  zgodnie z przepisami strefy zamieszkania.  

3.10 Obszar oddzia ywania obiektu 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 

poz. 260 z pó n. zm.) okre la si  obszar oddzia ywania obiektu w odleg ci od zewn trznej kraw dzi 
jezdni dla dróg gminnych na terenie zabudowy – 15 m. Projektowana inwestycja nie oddzia uje na 
zagospodarowanie s siaduj cych dzia ek. 
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3.11 Badania geotechniczne 
 

a) Otwór nr 1 km  - km 0+200 
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3.12 Uzgodnienia  
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4. UWAGI OGÓLNE 

 Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  rysunkow  oraz Szczegó owymi Specyfikacjami 
Technicznymi; 

 Wykonawca przed rozpocz ciem prac dokona n/w czynno ci: 
- Punkty graniczne ustalone wed ug stanu prawnego podlegaj  wznowieniu zgodnie z przepisami 
ustawy z 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 520 z pó n.  zm.), 
je eli znaki graniczne uleg y przesuni ciu, uszkodzeniu lub  zniszczeniu. Je eli  punkty  graniczne  nie  
zosta y  ustalone  wed ug  stanu  prawnego  lub  brak  jest  danych geodezyjnych  do  ich  wznowienia,  
nale y  dokona  ustalenia po enia punktów granicznych lub rozgraniczenia  nieruchomo ci, zgodnie 
z powy sz   ustaw . Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami nale y uwzgl dni  przepisy ustawy 
z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460); 

 Nie wyklucza si  istnienia sieci uzbrojenia terenu nie uj tych w opracowaniu; 

 W przypadku uszkodzenia istniej cego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak zastosowania si  do 
zapisów projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez 
zarz dców  w wyniku przerwania dostawy oraz dokona naprawy awarii. 

 Dopuszcza si  wykorzystanie ziemi wykopów w celu niwelacji terenu istniej cego znajduj cego si  po 
za kraw dziami projektowanej jezdni.  
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