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OPIS TECHNICZNY 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

- Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,o drogach publicznych”, 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”, 

- Mapa jednostkowa a w skali 1:500, 

- Inwentaryzacja urządzeń wykonana przez projektanta. 

 

2. CEL OPRACOWANIA  

Niniejsze opracowanie przedstawia sposób odtworzenia pasa drogowego związanego z ułożeniem 

sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Opoczka. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE 

DP 2877 D w m. Opoczka znajduje się w terenie zabudowanym. Na rozpatrywanym odcinku od 

posesji nr 1 do 17 posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,5 m - 6,0 m. Znajduje się 

jednostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m. Zlokalizowane są przejścia dla 

pieszych oraz przystanek autobusowy. Dopuszczalna prędkość na rozpatrywanym odcinku wynosi 

50 km/h. Jest to droga o małym natężeniu ruchu drogowego. 

W obrębie projektowanego zjazdu usytuowana jest następująca infrastruktura techniczna: 

- sieć energetyczna, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć teletechniczna, 

- sieć kanalizacji deszczowej. 

 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Celem opracowania jest projekt odtworzenia pasa drogowego związanego z ułożeniem sieci i 

przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Opoczka 

 

Prace związane z budową sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonywane będą metodą rozkopu 

wzdłuż i w poprzek DP 2877 D. Projektuje się wykopy dla sieci o szerokości 1,0 m (ks 

grawitacyjna) i 1,7 m (grawitacyjna i tłoczna) oraz dla przyłączy 1,0 m. W miejscach wykopu należy 

całkowicie wymienić grunt. 

 

 



Odtworzenie jezdni polegało będzie na wykonaniu warstwy gruntu związanego cementem, 

warstwy podbudowy z kruszywa oraz ułożeniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Warstwę 

ścieralną należy sfrezować na całej szerokości jezdni, dokonać regulacji istniejących urządzeń a 

następnie ułożyć nową warstwę ścieralną grubości 5,0 cm. Istniejące krawężniki z rozbiórki należy 

ułożyć na ławie betonowej z oporem  z betonu C 16/20. W przypadku ich uszkodzenia, należy je 

zastąpić elementem nowym.  Należy zachować istniejącą spadki podłużne i poprzeczne jezdni. 

 

Odtworzenie chodnika i zjazdów polegało będzie na wykonaniu warstwy odsączającej z piasku, 

podbudowy, podsypki bazaltowej i ułożeniu kostki betonowej z rozbiórki. Istniejące obrzeża z 

rozbiórki należy ułożyć na warstwie betonu C 16/20. W przypadku uszkodzenia kostki betonowej 

bądź obrzeża, należy je zastąpić elementem nowym. Należy zachować istniejący spadek 

chodników i zjazdów. 

 

Odtworzenie zjazdów tłuczniowych i zjazdów dróg tłuczniowych polegało będzie na wykonaniu 

warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 10 cm 

Należy zachować istniejące spadki zjazdów. 

 

Odtworzenie pasa zieleni polegało będzie na zahumusowaniu terenu gr. 10 cm i obsianiu trawą. 

 

Odtworzenie rowów polegało będzie na zagęszczeniu warstwy gruntu oraz na zahumusowaniu 

skarp  gr. 10 cm i obsianiu trawą. Nachylenie skarp dostosować do nachylenia skarp istniejących. 

Prace w rejonie przepustów wykonywane będą bez naruszenia ich konstrukcji. 

 

a) konstrukcja jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm – na całej szerokości, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7 cm, 

-  podbudowa zasadnicza niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm, 

-  grunt związany cementem gr. 20 cm, 

-  zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

b) konstrukcja chodnika i zjazdów: 

−betonowa kostka drobnowymiarowa z rozbiórki, 

−3 cm podsypka piaskowa  0 - 3 mm 

−15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm 

−10 cm w-wa odsączająca z piasku 

−zagęszczone podłoże gruntowe 



Projektowane rozwiązania pokazano na rysunkach szczegółowych.  

 

Podbudowę wykonać i zagęścić warstwami zgodnie z obowiązującymi normami. 

Podbudowy tłuczniowe  na zjazdach należy dogęścić do uzyskania modułu wtórnego min. E2 = 

120 MPa, gdzie E2 : E1 ≤ 2,2.  

Do budowy należy użyć materiały posiadające stosowne aprobaty techniczne oraz świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych). 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką 

budowlaną. 
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