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1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej na odcinku 1574,36 mb w miejscowości 

Krapkowice obejmujący wymiana wraz z korektą warstw nawierzchni jezdni (w-wa ścieralna + 

wyrównawcza) oraz wymianę: krawężników , nawierzchni chodników , zjazdów , wykonanie 

oznakowania poziomego i pionowego w granicach  pasa drogowego.  

2.Opis stanu istniejącego.

Obecnie teren, na którym planuje się roboty stanowi ciąg drogi gminnej , która posiada przekrój 

półuliczny i uliczny. 

Nawierzchnia jezdni oraz istniejących (nieremontowanych dotychczas) chodników jest w stanie 

złym.  Chodniki posiadają nawierzchnię betonową.

Jezdnia o zmiennej szerokości posiada nawierzchnię bitumiczną. 

3. Opis stanu projektowanego.

W związku z złym stanem drogi zachodzi konieczność remontu wszystkich elementów drogi. 

Remont polegać będzie na wymianie w pasie drogowym wszelkich elementów istniejących bez 

zmiany ich parametrów technicznych.

Dodatkowo w niniejszym projekcie zakładamy czyszczenie i regulacje wszystkich wpustów 

ulicznych oraz ich ewentualną wymianę w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego.

Chodniki oraz zjazdy przewidziano do wykonania z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 

8 cm. W projekcie zastosowano krawężniki bet. 15*30*100 oraz obrzeża bet. 8*30*100.

Przy ich wytyczeniu w terenie powstałe niewielkie poszerzenie jezdni (0-30 cm) należy wykonać 

stosując podbudowę betonową wspólną z ławą krawężnikową + warstwa wiążąca i ścieralna jak 

na całej powierzchni jezdni. 

W czasie prowadzenia robót zjazdy wykonać należy w odniesieniu do istniejących szerokości 

bram wjazdowych oraz rzędnych ich wysokości z zachowaniem warunków podanych  na 

rysunkach  szczegółowych. Połączenie zjazdów z drogą wykonać należy poprzez zastosowanie 



normatywnych skosów 1:1. Nawierzchnię zjazdów w przypadku lokalizacji wraz z chodnikiem 

należy wyprofilować w taki sposób by nie powstał próg architektoniczny.

Zaleca się zastosowanie innego koloru kostki betonowej na wjazdach i na chodniku celem 

oddzielenia wizualnego powstałych powierzchni.  

Na odcinku od km 0+480 do km 1+175 po stronie lewej patrząc w kierunku centrum Krapkowic 

na planie zagospodarowania terenu zaznaczono chodnik projektowany przez Panią Agatę 

Rybczyńską w odrębnym opracowaniu. 

W związku z warunkami zarządy drogi planuje się wykonanie wzmocnienia istniejącej 

nawierzchni bitumicznej poprzez wbudowanie nowej warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej.

Grubość warstwy wyrównawczej wynosi średnio 5 cm z BA natomiast w-wa ścieralna będzie 

grubości 5 cm z BA.

Na powierzchni jezdni istniejącej konieczne będzie zastosowanie frezowania nawierzchni na 

głębokość średnio 10 cm.

4.Konstrukcja nawierzchni.

W niniejszym projekcie przyjęto następującą konstrukcje nawierzchni: 

-chodniki :

      warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - grubości 8 cm ,  
podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm , 
podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm -stabilizowanego 

      mechanicznie – grubości 15 cm ,
-zjazdów:

warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - grubości 8 cm ,  
podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm , 
podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm -stabilizowanego 

             mechanicznie – grubości 25 cm
 - wzmocnienie nawierzchni drogi :

w-wa ścieralna z BA – grubości 5 cm,
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego – grub. śr. 5 cm (po frezowaniu nawierzchni 
istniejącej na śr. 10 cm ),
istniejące warstwy nawierzchni  



5.Odwodnienie .

Na przedmiotowym odcinku istnieje kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi. 

W niniejszym projekcie zakłada się czyszczenie kanalizacji , wpustów ulicznych oraz ich 

regulacje wysokościową (w przypadku złego stanu technicznego także wymianę). W celu 

zapewnienia prawidłowego odwodnienia planuje się także wykonanie dodatkowych wpustów 

ulicznych z włazami typu ciężkiego oraz zabudowanie nowych studni rewizyjnych na istniejących 

kolektorach deszczowych (lokalizacja zgodnie z plansza oznakowania).

6. Urządzenia obce.

Urządzenia obce występujące na niniejszej trasie należy wyregulować wysokościowo przed 

oddaniem drogi do eksploatacji. 

Wszelkie prace przy uzbrojeniu podziemnym należy prowadzić w sposób ostrożny , ręcznie.

7. Docelowa organizacja ruchu.

Po wykonaniu remontu drogi wykonać należy oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z 

projektem DOR.  

8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.1 Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania
- Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

- Roboty pomiarowe,

- Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,

- Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,

- Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,

- Roboty związane z wykonaniem oznakowania,

- Roboty wykończeniowe.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi

• rejon pasa drogowego,

• tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

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



We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8.1. istnieją zagrożenia spowodowane 
prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi wojewódzkiej ponadto zagrożenia 
uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do zagrożenia.

1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszę być oznakowane i 

zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym 

przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

2) Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,

3) Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem 

stref niebezpiecznych,

4) 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 8.1. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem 
kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z 
odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.



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.

8.7. 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,

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.
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