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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 43
w miejscowości Ćmiszew Parcel o dł. 475,00m.

W zakres inwestycji wchodzi:


roboty przygotowawcze,



profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,



korytowanie i wykonanie konstrukcji poszerzenia,



korytowanie i wykonanie konstrukcji na końcu odcinka drogi,



wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

2. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
- Wycinek mapy zasadniczej
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.
- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie
- Ustalenia z inwestorem
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220,
poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003
,poz.1133)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie
szczegółowego

zakresu

i

formy

dokumentacji

projektowej

,specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

3. Parametry techniczne
 Długość drogi 0+475,00m
 Szerokość jezdni 2,70m
 Grubość nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego 5cm

4. Zestawienie powierzchni


powierzchnia nawierzchni

-

1.282,50 m2



powierzchnia konstrukcji nowej nawierzchni

-

40,50 m2

5. Konstrukcja nawierzchni
Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:
Konstrukcja drogi:

od km 0+000 do km 0+460
– warstwa ścieralna: beton asfaltowy, w ilości 125kg/m2 wg. PN/EN 13108-1:2008
– istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
– istniejące pobocze
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od km 0+460 do km 0+475
– warstwa ścieralna: beton asfaltowy, w ilości 125kg/m2 wg. PN/EN 13108-1:2008
– warstwa wiążąca: beton asfaltowy, w ilości 100kg/m2 wg. PN/EN 13108-1:2008
– utwardzone pobocze z klińca 0/31,5 mm, gr.7cm
– podbudowa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie
gr. 20 cm po zagęszczeniu
– w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego
mechanicznie po zagęszczeniu
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