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DO ZGŁOSZENIA 

1. Cel opracowania  
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w miejscowości Gogolin 
obejmujący swoim zakresem :
- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej polegający na wykonaniu nowej w-wy ścieralnej z 

betonu asfaltowego gr.5cm po wcześniejszym lokalnym jej sfrezowaniu i wyrównaniu betonem 
asfaltowym.

-           obustronnym ograniczeniem krawężnikiem betonowym 15x30x100
- wykonanie chodnika zgodnie z planem  z kostki betonowej gr.8cm 
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów z kostki bet. gr 8cm na posesje
- przebudowę istn. odwodnienia  
- utwardzenia placu kratami trawnikowymi
Przebudowa  drogi oraz  chodników ma na celu poprawienie komunikacji oraz  bezpieczeństwa ruchu 
pieszych oraz poprawy stanu technicznego nawierzchni.

        2. Opis stanu istniejącego
             Droga objęta opracowaniem przebiega  w  m Gogolin  i  służy  obsłudze  komunikacyjnej 
zabudowy wiejskiej.   Powyższa droga ul. Nowa posiada nawierzchnię bitumiczną o  zmiennej szerokości .  
Ruch pieszych na przedmiotowym odcinku drogi  ze względu na brak chodników odbywa się poboczem 
jedni.  Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym świadczą o tym spękania, ubytki nawierzchni 
oraz nierówności w profilu podłużnym.   Wody opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo , 
częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

3.Koncepcja rozwiązania projektowego

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe obejmują :
− Wykonanie robót pomiarowych;
− Wykonanie robót rozbiórkowych ;
− Wycinka kolidującego zadrzewienia i krzaków wraz z karczowaniem pni;
− Wykonanie niezbędnych robót ziemnych (wykopy i nasypy);
−  Wykonanie odwodnienia w postaci kolektora kanalizacji deszczowej fi 300mm X-STREM wraz z 

studniami oraz wpustami ulicznymi
− Wykonanie studni chłonnych z kręgów betonowych 1,2-1,5m
− Wykonanie chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej
− Zabezpieczenie kabli dwudzielnymi rurami osłonowymi 
− Obustronne ograniczenie jezdni krawężnikiem bet.15x30x100/15x22x100
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez wykonanie w-wy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego.
−  Utwardzenie nawierzchni zjazdów kostką betonową gr.8cm w granicach pasa drogowego;
− Wymiana i uzupełnienie oznakowania;
− Wykonanie robót wykończeniowych – regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu
− Uporządkowanie terenu robót

3.2 Podstawowe parametry techniczne
 - długość odcinka drogi                                                                        861m
 - kategoria ruchu                                                                    KR2 
 - klasa techniczna drogi                      - D
 - prędkość projektowa    - 30 km/h
 - szerokość jezdni    - 5,50 m
 - spadki poprzeczne jezdni          - od 2,0% - 5%
 - spadki poprzeczne poboczy    - 6,0%
 -  rodzaj nawierzchni jezdni                                                              - bitumiczna
 - rodzaj nawierzchni chodnika                                                         - kostka betonowa
 -  spadek chodnika                                                                            - 2%

   4.STAN PROJEKTOWANY

Przebieg projektowanego do przebudowy  odcinka drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym do 
celów  projektowych  w  skali  1: 500
4.1 JEZDNIA
Projektuje się jezdnię o szerokości 5,50m.  Jezdnię obustronnie ograniczyć należy krawężnikiem bet.  
15x30x100 wyniesionym ponad nawierzchnię jezdni na wysokość +10 cm (+12ponad nawierzchnie 
ścieku). Wzdłuż krawężnika zaprojektowano wykonanie ścieku z kostki kamiennej 7x9cm. Ściek wykonać 
na ławie betonowej z betonu C12/15. Spoinowanie kostki zaprawą cementową.   Zaprojektowano lokalne 
wyrównanie istniejącej nawierzchni  betonem asfaltowym w-wą gr.3cm . Po wykonaniu powyższych prac 
wraz z ograniczeniem jezdni krawężnikami  zaprojektowano na całym odcinku drogi wykonanie nowej 



w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5cm. Spadki nawierzchni jezdni należy dostosować do 
istniejących nieznacznie korygując (zgodnie z planem zagospodarowania)

Konstrukcja nawierzchnia jezdni 
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego grub.5cm
- w-wą z betonu asfaltowego gr. średniej 3cm
   (lokalne wyrównanie nierówności w celu wyrównania profilu podłużnego)

4.2. CHODNIKI 
Z lewej strony drogi na całym odcinku zaprojektowano chodnik o szerokości od 1,50 do 1,80m (lokalnie 
zwężony lub poszerzony do granicy działki – ogrodzenia) Chodnik należy wykonać z kostki betonowej gr.
8cm na podsypce z miału kamiennego , podbudowie  z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.15cm oraz 
warstwie odsączającej z pospółki gr.15cm. Chodnik należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100 wtopionym 
wbudowanym na ławie betonowej. Spadek chodnika 2% w kierunku pasa zieleni/jezdni. 

 
         - Konstrukcja nawierzchni  chodnika :
       -warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - grubości 8 cm ,  
       -podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm , 

  -podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm 
-stabilizowanego  mechanicznie – grubości 15 cm 

       -w-wa odsączająca z pospółki gr.15cm

4.3. ZJAZDY
Zaprojektowano wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z miału kamiennego gr.3cm, 
podbudowie z kamienia łamanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5mm gr.25 oraz w-wie 
odsączającej gr.15cm. Zjazd należy ograniczyć od strony drogi krawężnikiem bet. najazdowym 15x22x100 
który  należy wynieść  w stosunku do nawierzchni jezdni +1 cm, +3 w stosunku do nawierzchni ścieku z 
kostki kamiennej 9x11cm po bokach natomiast obrzeżem bet.8x30x100 wtopionymi. 
  Połączenie nawierzchni  zjazdów z proj. drogą  należy wykonać poprzez zastosowanie normatywnych 
skosów 1:1. Nawierzchnię zjazdów  z chodnikiem należy wyprofilować w taki sposób by nie powstał próg 
architektoniczny – zgodnie z rys. szczegółowym oraz dostosować spadek  podłużny zjazdu do wysokości 
bram wjazdowych. Od strony działki prywatnej -  posesji zaprojektowano na wjazdach  krawężnik bet. 
najazdowy 15x22x100 wtopiony.  Wjazdy istniejące które posiadają nawierzchnię utwardzona kostka 
betonową bądź kostką kamienną należy rozebrać. Materiał z rozbiórki wjazdów istniejących dla właściciela 
posesji. Wymianę nawierzchni istn. wjazdów należy uzgodnić z inspektorem nadzoru oraz inwestorem 
zadania. 

- Konstrukcja nawierzchni  zjazdów:
-warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - grubości 8 cm ,  
-podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm , 
-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm 
stabilizowanego  mechanicznie – grubości  25cm 

-w-wa odsączająca z pospółki gr.15cm

4.4. UTWARDZENIE PLACU 
Zaprojektowano utwardzenie placu na działkach  1037 , 1072 , 1071 , 1070 , 1069 , 1068 za pomocą krat z 
tworzywa sztucznego z polietylenu  50x50x4cm typu,, Geosystem G4'' lub o podobnych parametrach 
technicznych wytrzymałość na obciążenie drogowe > 125kn nacisku na oś. Kraty należy ułożyć na 
podbudowie z kruszywa łamanego ułożonego w dwóch warstwach. W-wa dolna z tłucznia granitowego lub 
bazaltowego o frakcji 0-63m gr.25cm w-wa górna z  z tłucznia granitowego lub bazaltowego o frakcji 
0-31,5mm gr.25cm. Cześć nawierzchni placu zgodnie z planem zagospodarowania należy wykonać jako 
powierzchnię zazielenioną. W przypadku zazielenienia kraty otwory wypełnić należy gruntem z dobrą 
zasobną organiczną ziemią ogrodniczą o dużej zawartości próchnicy po naniesieniu gruntu należy 
intensywnie podlać, aby doprowadzić do jej ubicia poniżej 0,5 cm od krawędzi kratki. Siew nasion należy 
przeprowadzić „na krzyż”, wysiewając połowę przeznaczonych nasion idąc wzdłuż, a pozostałą połowę w 
poprzek. Zapewni to równomierną obsadę roślin na całej powierzchni. Następnie należy przykryć nasiona 
przysypując całą powierzchnię piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na grubość kilku milimetrów. W trakcie 
wschodów szczególnie ważne jest utrzymywanie stałej wilgotności gruntu podlewając małymi dawkami w 
godzinach porannych. Wschody będą trwały około 3 tygodni przy założeniu w tym okresie stałej wilgotności 
gruntu. Powierzchni nie należy eksploatować do momentu całkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-12 
tygodni), unikać długotrwałego parkowania pojazdów. Pierwsze koszenie należy przeprowadzić, gdy trawa 
osiągnie wysokość ok. 10-12 cm. 
Drogi manewrowe placu należy wykonać poprzez zasypanie otworów kraty otoczakami 
okrągłymi ,owalnymi kolor biały grubość warstwy 4·cm 0/16mm. 



              - Konstrukcja nawierzchni  placu -   (krata zazieleniona)  
- nawierzchni z płyt "Krata z tworzywa sztucznego z polietylenu  50x50x4cm typu,, Geosystem G4''  

lub o podobnych parametrach technicznych wytrzymałość na obciążenie drogowe > 125kn 
nacisku na oś, ograniczenie,  Wykonanie trawy w miejscu miejsc postojowych mieszanka traw 
typu,, Top Grass geoSYSTEM'' lub o podobnym składzie zawierająca mieszanka traw:Życica 
trwała ;Kostrzewa czerwona rozłogowa;Kostrzewa czerwona kępowa;Kostrzewa szczeciniasta  /  
norma wysiewu 20/25g/m2 (mieszanka traw typu),Wypełnienie otworów kraty dobrą zasobną 
organiczną ziemią ogrodniczą o dużej zawartości próchnicy 

- posypka z piasku wymieszaną z gruntem - glebą próchniczą , 
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego \ 0-31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm
-  dolna w-wa podbudowy zasadnicza z kamienia łamanego 0-63,00 mm granitowego lub 

bazaltowego -stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm

              Konstrukcja nawierzchni  placu 
- nawierzchni z płyt "Krata z tworzywa sztucznego z polietylenu  50x50x4cm typu,, Geosystem G4''  

lub o podobnych parametrach technicznych wytrzymałość na obciążenie drogowe > 125kn 
nacisku na oś, ograniczenie,  wypełnianie otworów otoczakami okrągłe,owalne kolor biały grubość 
warstwy 4·cm 0/16mm

- posypka z piasku gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego \0-31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm
      -      dolna w-wa podbudowy zasadnicza z kamienia łamanego 0-63,00 mm granitowego lub 
bazaltowego -stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm

  4.5. Rozwiązania wysokościowe
W opracowaniu przyjęto następujące założenia:
− projektowana oś drogi zbliżona jest do istniejącej osi drogi .
− zachowanie normatywnych pochyleń poprzecznych i podłużnych

Początek i koniec projektowanego odcinka dowiązano wysokościowo do wysokości istniejącej 
nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowana niweleta w nawiązaniu do istniejącej niwelety została 
nieznacznie skorygowana w celu celu wyrównania nierówności w profilu podłużnym. 

      Na łukach drogi należy dostosować spadek poprzeczny jezdni do spadków istniejących nieznacznie  
korygując. Spadek poprzeczny chodnika należy wykonać ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.  

4.6. Odwodnienie .
Na przedmiotowym odcinku istnieją elementy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Woda 
z przedmiotowego odcinka drogi odprowadzoną będzie za za pomocą odpowiednich spadków do 
kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z drogi i chodnika  odprowadzana będzie za pomocą 
odpowiednich spadków do proj. ścieku z kostki kamiennej 7x9cm  szerokości 20cm  a następnie do 
projektowanych wpustów z polipropylenu D600 mm i kraty żeliwnej z dopływem tylko z góry klasy 
D400 kN. Projektowane wpusty należy podłączyć za pomocą przykanalików fi 160mm ze spadkiem 1% 
do proj. studni  rewizyjnych kanalizacji deszczowej z polipropylenu fi 1000mm.   Wpusty wykonać z 
osadnikami z h=60cm. Proj. kanalizacje deszczową (kanały zbiorcze i przyłącza wpustów) wykonać z 
rur i kształtek kanałowych np. systemu X-Stream o cechach jakościowych nie gorszych od cech 
wyrobów Wawin. Istniejący kolektor kanalizacji deszczowej należy oczyścić. Istn. wpusty bet. należy 
zlikwidować.  Przewody posadowić na 15cm zagęszczonej podsypce  z gruntu piaszczystego i 
zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. Zasypkę 
wykopów do 30cm ponad wierzch rury wykonywać ręcznie,  gruntem piaszczystym zagęszczanym bez 
kamieni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczaniem każdej warstwy. Rzędne studni 
oraz wpustów  należy dostosować  do warunków terenowych . Szczegółowe rozwiązania pokazano na 
rysunkach. 

Konstrukcja nawierzchni po pracach odwodnieniowych
-      w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm
-      w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7cm
-      górna w-wa podbudowy z betonu asfaltowego, warstwa po zagęszczeniu 10·cm 
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego \0-31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm
      -      dolna w-wa podbudowy zasadnicza z kamienia łamanego 0-63,00 mm granitowego lub 
bazaltowego -stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm
     - obsypka rurociągu piaskiem zagęszczony mechanicznie gr.30cm



5. Docelowe oznakowanie
Projekt docelowego oznakowania powyższej drogi stanowi odrębne opracowanie. 

6. Postanowienia końcowe.     
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/w  SST.
Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu 
uzbrojenia.  W celu uspokojenia ruchu pojazdów a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
zaprojektowano 3 progi zwalniające w formie wyniesień nawierzchni z kostki. Lokalizacja oraz konstrukcja 
zgodnie z rysunkami. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu 
prowadzenia robót.  Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz 
obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , 
należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.    

   Opracował:      mgr inż. Grzegorz Kaczmarek

   Projektował :    mgr inż. Tomasz Sokulski                      Sprawdził:    inż. Marcin Galbierz 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykończeniowe.

      1.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
          -  rejon pasa drogowego,
− tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istnieją zagrożenia spowodowane prowadzeniem robót w 
pobliżu użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia 
sprawności wzroku i słuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia.
Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym  muszę być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z 
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez  
Starostę Powiatu Krapkowickiego
Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić światłem o 
natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało użytkowników drogi.

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót   
szczególnie niebezpiecznych

1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy go zapoznać z 
istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy, fakt ten odnotować i  
potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami
Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej,  
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

- -Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
- -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- -Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- -Maski ochronne przy robotach pylących,
- -Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,
- -Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.
3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót lub 
wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia 
BHP.

1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych 
na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach zgodnie z 
instrukcję producenta.

  1.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.
- -teren robót należy odpowiednio oznakować,
- -zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  i innych urządzeń 
technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.

                                                                                              
                                                                                                Opracował:                                                   

                                              mgr inż. Tomasz Sokulski

                                                                                                  






























	 ”DROGTOM” 
	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. NOWEJ  
	W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN 
	  -podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm              -stabilizowanego  mechanicznie – grubości 15 cm 
	-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego  mechanicznie – grubości  25cm 
	podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego \ 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm
	 dolna w-wa podbudowy zasadnicza z kamienia łamanego 0-63,00 mm granitowego lub bazaltowego -stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm
	podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego \0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm
	podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego \0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – grubości 25cm

