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OPIS TECHNICZNY 
Opis techniczny dotyczy projektu budowlano-wykonawczego odbudowy drogi 

powiatowej nr 1701L położonej w miejscowości Dołhobrody, Kuzawka. 
 

 W ramach zadania inwestycyjnego: 
„Odbudowa drogi powiatowej 1701L Zaświatycze - Dłohobrody - Kuzawka - 

DW 816 w miejscowości Dołhobrody, Kuzawka”. 
 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

1. Zlecenie Inwestora. 
 
 
 

2. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000 przystosowana do celów 
projektowych. 

3. Własne pomiary wykonane w grudniu 2013 roku. 
4.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz. 
U. Nr 43 z 14 maja 1999r). 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2003 
nr 207 poz. 2016 z późn. zm./” oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

6. Obowiązujące normy PN – S – 02204 – odwodnienie dróg. 
7. Obowiązujące normy PN i BN oraz literatura techniczna. 
 

2.    Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest odbudowa drogi powiatowej nr 1701L na odcinku: 
 Odcinek 1 od km 6+450 do km 6+600 dz. nr ew. 1355, 1497/1, 1492/1 

położony w miejscowości Dołhobrody, 
 Odcinek 2 od km 10+350 do km 10+500 dz. nr ew. 462 położony w 

miejscowości Kuzawka, 
 Odcinek 3 od km 10+600 do km 10+750 dz. nr ew. 462 położony w 

miejscowości Kuzawka, 
 Odcinek 4 od km 10+800 do km 10+950 dz. nr ew. 378 położony w 

miejscowości Kuzawka, 
 

Zakres opracowania dotyczy opracowania projektu budowlano - wykonawczego 
odbudowy drogi powiatowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 1355, 1497/1, 1492/1, 
462, 378  w miejscowości Dołhobrody, Kuzawka stanowiących pas drogowy 
administrowany przez Zarząd Dróg Powiatowych. W wyniku zniszczeń spowodowanych 
wylaniem rzeki Bug w okresie kwiecień - maj 2013r, po przeanalizowaniu sytuacji z 
Zarządcą Drogi stwierdzono potrzebę poprawy geometrii drogi powiatowej na ww. 
odcinkach oraz utwardzenie korony drogi przez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych 
żelbetowych typu jomb wypełnionych kruszywem łamanym 0-31,5mm na warstwie 
odcinającej z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie, oraz nawierzchni 
z kruszywa łamanego 0-31,5mm na warstwie z odcinającej z piasku średnioziarnistego 
wg rysunków konstrukcyjnych. W ramach odbudowy zostaną wymienione dwa przepusty 
betonowe na rury PCV średnicy 80cm zlokalizowany w km 6+540,97 oraz średnicy 
100cm zlkoalizowany w km 10+888,50. 
Linie rozgraniczające terenu objętego opracowaniem określono na mapie (załączniku 
graficznym)  jako granice pasa drogowego. Wynikiem przebiegu odcinka drogi 
powiatowej poza pasem drogowym zaistniała konieczność wydzielenie dwóch działek, 
które po zatwierdzeniu podziału staną sie pasem drogi powiatowej 1701L. 
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Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 
 
   

3.    Dane wyjściowe do projektowania. 
Dane wyjściowe do projektowania zostały ustalone z Inwestorem w ramach  umowy 

nr 8/US/2013 oraz z Zarządcami drogi. Zakres prac wynika z możliwości finansowych 
inwestora i został z nim szczegółowo ustalony. 

 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Droga powiatowa 1701L w wyniku szkód spowodowanych wylaniem rzeki Bóg w 
okresie kwiecień - maj 2013r. została podzielona na cztery odcinki, które ucierpiały 
najbardziej, przeznaczone do odbudowy: 

 Odcinek 1 od km 6+450 do km 6+600 dz. nr ew. 1355, 1497/1, 1492/1 
położony w miejscowości Dołhobrody, 
 Odcinek 2 od km 10+350 do km 10+500 dz. nr ew. 462 położony w miejscowości 
Kuzawka, 
 Odcinek 3 od km 10+600 do km 10+750 dz. nr ew. 462 położony w miejscowości 
Kuzawka, 
 Odcinek 4 od km 10+800 do km 10+950 dz. nr ew. 378 położony w miejscowości 
Kuzawka, 
 
 W obrębie opracowania droga powiatowa posiada nawierzchnię z gruntu nasypowego 

w stanie technicznym określonym jako zły z widocznymi znacznymi odkształceniami i 
ubytkami. Wynikiem wylewu rzeki Bug stało się wymycie części nawierzchni i korpusu 
drogi oraz lokalne ubytki gruntu o znacznej głębokości, 

Szerokość jezdni drogi powiatowej  - zmienna od 2,50 do 3,00 m, brak widocznych 
poboczy.  
W obrębie opracowania znajdują się elementy drogi związane z jej infrastrukturą tj. 
zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej i na drogi lokalne w różnym stopniu 
zniszczenia oraz inżynierskie elementy odwodnienia – przepusty rurowe betonowe. 
Teren pasa drogowego drogi powiatowej jest uzbrojony. Stwierdzono występowanie 
przyłącza teletechnicznego, które nie koliduję z odbudowywaną drogą.  
W obrębie projektowanej budowy drogi powiatowej nr 1701L stwierdzono występowanie 
drzew i  karpin ograniczających techniczne możliwości budowy infrastruktury drogowej 
zakwalifikowanych do usunięcia. 
Teren przyległy stanowią tereny uprawne z nielicznymi obszarami zabudowy zagrodowej.  
 
Całość  terenu inwestycji nie jest objęta nadzorem konserwatora zabytków. 
Na teren przeznaczony pod inwestycję nie oddziałuje eksploatacja górnicza. 
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 
 
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Odbudowa drogi powiatowej ma na celu poprawę parametrów technicznych lokalnego 
ciągu komunikacyjnego w oparciu o następujące założenia wstępne : 
Kategoria drogi  – powiatowa 
Prędkość  projektowa na drodze  - nie określa sie 
Szerokość jezdni – 3,0 m 
Rodzaj nawierzchni – nawierzchnia tłuczniowa, nawierzchnia z płyt drogowych 
Szerokość poboczy – 0,5 m o nawierzchni gruntowej . 
Kategoria ruchu - nie określono 
 
Ponieważ przedmiotowa inwestycja położona jest na terenach zalewowych należy 
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spodziewać się, że projektowana odbudowa spowoduje czasową poprawę parametrów 
geometrycznych, a okresowe wylewy rzeki Bóg w dalszym ciągu mogą powodować 
rozmywanie a co za tym idzie niszczenie korpusu drogi powiatowej.  

 
4. Rozwiązania projektowe. 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys nr 1 ark 1-3 z podziałem 

drogi powiatowej 1701L na cztery odcinki: 
 Odcinek 1 od km 6+450 do km 6+600 dz. nr ew. 1355, 1497/1, 1492/1 

położony w miejscowości Dołhobrody, 
 Odcinek 2 od km 10+350 do km 10+500 dz. nr ew. 462 położony w 

miejscowości Kuzawka, 
 Odcinek 3 od km 10+600 do km 10+750 dz. nr ew. 462 położony w 

miejscowości Kuzawka, 
 Odcinek 4 od km 10+800 do km 10+950 dz. nr ew. 378 położony w 

miejscowości Kuzawka, 
 
Oś projektowanej drogi powiatowej z założenia zlokalizowana jest w osi działki 

stanowiącej pas drogowy a ewentualne lokalne odchylenia wynikają z uwarunkowań 
terenowych. 

Przebieg zmian geometrycznych drogi powiatowej nr 1701L zaznaczono i opisano na 
„Projekcie Zagospodarowania Terenu” – rysunek nr 1 – arkusz 1-3 

 
CHARAKTERYSTYKI ELEMENTÓW PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY 
Odcinek od km 6+450 do km 6+600: 
długość projektowanego odcinka drogi 
powierzchnia projektowanej jezdni płyty+kruszywo 
powierzchnia projektowanych poboczy                        
powierzchnia projektowanych skarp 
Odcinek od km 10+350 do km 10+500: 
długość projektowanego odcinka drogi 
powierzchnia projektowanej jezdni płyty+kruszywo 
powierzchnia projektowanych poboczy                        
powierzchnia projektowanych skarp 
Odcinek od km 10+600 do km 10+750: 
długość projektowanego odcinka drogi 
powierzchnia projektowanej jezdni płyty+kruszywo 
powierzchnia projektowanych poboczy                        
powierzchnia projektowanych skarp 
Odcinek od km 10+800 do km 10+950: 
długość projektowanego odcinka drogi 
powierzchnia projektowanej jezdni płyty+kruszywo 
powierzchnia projektowanych poboczy                        
powierzchnia projektowanych skarp 
   

PROFIL PODŁUŻNY 
Przebieg projektowanych zmian wysokościowych drogi powiatowej nr 1701L w jej 

osi pokazano na profilu podłużnym (rys. nr 2) w skali 1:50/500, na którym opisano 
pionowe zmiany charakterystyk podłużnych wraz z ich charakterystycznymi wielkościami 
geometrycznymi. 
 
 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE  
Zakres rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej  drogowej oraz prac 
przygotowawczych obejmuje: 

150,00 m 
450,00 m2 
150,00 m2 
150,00 m2 

 
150,00 m 

450,00 m2 
150,00 m2 
150,00 m2 

 
150,00 m 

450,00 m2 
150,00 m2 
150,00 m2 

 
150,00 m 

450,00 m2 
150,00 m2 
150,00 m2 
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 -  Usunięcie drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą drogową oraz karpin  po 
wcześniejszych wycinkach. Prace wykonać  wg zakresu opisanego na projekcie 
zagospodarowania terenu – rys nr 1 oraz zgodnie z przedmiarem robót. 
 - Rozebranie i wywóz na miejsce wskazane przez Zarządcę Drogi istniejącego przepustu 
betonowego -objętość materiału do wywozu – zgodnie z przedmiarem robót. 
 
 ROBOTY ZIEMNE 

Zakres robót ziemnych sprowadza się do wykonania korytowania pod 
projektowaną konstrukcję drogi powiatowej. Urobek posłuży do wykonania nasypów pod 
pobocza stanowiących opór dla projektowanej konstrukcji drogi powiatowej. 

Wartość obliczeniowa gruntu pochodzącego z wykopów według zał. nr 1,2,3,4 oraz 
przedmiaru robót. 

Wartość obliczeniowa gruntu potrzebnego na nasypy według zał. nr 1,2,3,4 oraz 
przedmiaru robót. 

 
6. KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ: 

Zaprojektowane parametry techniczne drogi powiatowej na wyżej wymienionych 
odcinkach według wariantu ustalonego z Inwestorem oraz Zarządcą Drogi. 

Konstrukcja drogi powiatowej -nawierzchnia z płyt 
Nr 
warst. 

Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 
warstwy 

1. Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych typu jomb 
1000x750x120 z wypełnieniem kruszywem łamanym– 
kliniec 0/31.5 wg  D-05.02.01 

12 cm 

2. Warstwa odcinająca – piasek średnioziarnisty 
stabilizowany mechanicznie wg D-04.02.01 

15cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 27 cm 
 
 
Konstrukcja drogi powiatowej między płytami-nawierzchnia z kruszywa 

Nr 
warst. 

Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 
warstwy 

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie – kliniec 0/31.5 wg D-05.02.01 

12 cm 

2. Warstwa odcinająca – piasek średnioziarnisty 
stabilizowany mechanicznie wg D-04.02.01 

15cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 27 cm 
 
 

6. Odwodnienie powierzchni korony drogi powiatowej. 
 
Wody opadowe z powierzchni korony drogi powiatowej są odprowadzane 

powierzchniowo w kierunkach nadanych spadków poprzecznych i podłużnych o 
wartościach wg wariantu uzgodnionego z Inwestorem z założeniem zachowania 
dotychczasowego charakteru odwodnienia z możliwością jej rozsączania poza koroną 
drogi.  

Zakłada się utrzymanie dotychczasowego charakteru głównych sieci 
odwadniających i elementów infrastruktury odwodnienia. 
W km 6+540,97 pod jezdnia drogi powiatowej   znajduje się przepust rurowy w stanie 
technicznym określonym jako zły. Ze względu na projektowaną geometrię korony drogi 
gminnej zaprojektowano wymianę w/w przepustu na przepust rurowy z PVC ø 80 
długości 8,0m z zakończeniem skośnym wg D-03,01.01.  Projektuje  się wzmocnienie skarp 
wokół głowic przepustu z brukowca na podsypce cementowo - piaskowej wg D-06.01.01. 
 
W km 10+888,50 pod jezdnia drogi powiatowej   znajduje się przepust rurowy w stanie 
technicznym określonym jako zły. Ze względu na projektowaną geometrię korony drogi 
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gminnej zaprojektowano wymianę w/w przepustu na przepust rurowy z PVC ø 100 
długości 8,0m z zakończeniem skośnym wg D-03,01.01.  Projektuje  się wzmocnienie skarp 
wokół głowic przepustu z brukowca na podsypce cementowo - piaskowej wg D-06.01.01. 

 
7. Prace pielęgnacyjne. 

Przewiduje się wykonanie prac mających na celu wyprofilowania geometrii skarp w 
pasie drogowym oraz skarp rowów przydrożnych. Dodatkowo sugeruje się 
zabezpieczenie dna rowu  darniną bezpośrednio po ich wykonaniu w celu zabezpieczenia 
przed utratą geometrii podczas natężonych opadów atmosferycznych. 

Całkowita powierzchnia humusowania (skarpy + zieleńce) – 4*150m2 
Prace polegające na zabezpieczeniu powierzchniowym skarp i rowów wykonać             
wg D-06.01.01 
 
8. Projektowana kolejność robót. 

 
Projektuje się  następującą kolejność robót: 
 

1. Prace polegające na zabezpieczeniu placu budowy - Ustawienie oznakowania 
czasowej organizacji ruchu. 

2. Wykonanie prac pomiarowych – odtworzenie punktów charakterystycznych pasa 
drogowego i korony drogi powiatowej w celu określenia zakresu prac. 

3. Wykonanie robót rozbiórkowych – rozebranie i usunięcie elementów 
konstrukcyjnych dróg (w niezbędnym zakresie), rozbiórka przepustów 
zakwalifikowanych do przebudowy oraz ich wywóz na miejsce wskazane przez 
Inwestora,  

4. Usunięcie i wywóz kolidującego drzewostanu. 
5. Wykonanie robót ziemnych – wykopy i nasypy. 
6. Wykonanie prac pomiarowych – odtworzenie punktów charakterystycznych trasy 

projektowanej osi drogi powiatowej. 
7. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni drogi powiatowej 
8. Wykonywanie nasypów pod pobocza. 
9. Profilowanie powierzchni zieleńców, skarp i rowów. 

 
Uwaga ! 
Przedstawiona kolejność jest tylko ciągiem sugerowanym. Wykonawca sam ustali 

kolejność robót i przedstawi ją do zaopiniowania Inwestorowi najpóźniej na 7 dni przed 
przystąpieniem do robót.  

 
9. Roboty towarzyszące. 

Nie stwierdzono. 
 

10. Urządzenia obce. 
W pasie drogi powiatowej stwierdzono występowanie przyłącza teletechnicznego nie 
kolidującego z projektowaną infrastrukturą drogową. 
 

Opracował :                                                      Sprawdził: 
 
 
 
 
 
 

                                                WŁODAWA 
GRUDZIEŃ 2013 r. 


