OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej nr 109438L w Majdanie Nepryskim
w zakresie wykonania chodnika – etap 1.
BRANŻA

DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
•
•
•
•
•
•
•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r. (Dz. u. nr 140 poz. 906).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać grogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Wytyczne Urzędu Gminy w Józefowie
Aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy.
Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich (KSDUP i PM – Warszawa 1987r.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – „Transprojekt” Warszawa 1979R.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji przebudowa drogi gminnej nr 109438 L położonej na działce nr ewidencyjny 348 w
zakresie wykonania chodnika w km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00 w miejscowości Majdan Nepryski gmina Józefów.
co pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Majdan Nepryski.
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Istniejąca droga gminna od km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00 w miejscowości Majdan Nepryski gmina
Józefów na przedmiotowym odcinku jest drogą posiadającą nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m z
poboczami gruntowymi. Po stronie lewej istnieje chodnik o szerokości 1,50 m zlokalizowany poza rowem
przydrożnym wykonany z płyt betonowych 35x35x5 cm w 90 % połamanych i ruch pieszych na tym odcinku jest
bardzo utrudniony. W zagospodarowaniu ulicy występują nw. urządzenia infrastruktury technicznej takie jak linia
telefoniczna, linia energetyczna napowietrzna.
Zabudowa mieszkalna i usługowa zlokalizowana jest w i odległości 10,0  15,00 m od osi jezdni drogi –
strona prawa i lewa.
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 109438 L położonej na działce nr ewid. 348
w zakresie wykonania chodnika w km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00 w miejscowości MAJDAN NEPRYSKI
gmina JÓZEFÓW
W zagospodarowaniu terenu – remontu chodnika projektuje się realizację zadania w następującym zakresie
rzeczowym;
W zakres rzeczowy robót inwestycyjnych wchodzi
• rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych,
• rozebranie istniejących obrzeży betonowych,
• lokalne usunięcie ziemi urodzajnej,
• wykonanie koryta,
• wykonanie konstrukcji chodnika,
• wykonanie ograniczeń chodnika,
• wykonanie zjazdów,
• plantowanie i obsianie trawa istniejących skarp,
5. PARAMETRY TECHNICZNE REMONTOWANEGO CHODNIKA,
• od km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00 chodnik szerokości 1,50 m ograniczony obrzeżem betonowym
(zlokalizowany poza rowem przydrożnym),
• od km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00, zjazdy do posesji szerokości 4,00 m,
• opaska gruntowa wzdłuż chodnika szerokości 0,50 m
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przebudowa drogi gminnej nr 109438 L położonej na działce nr ewidencyjny 348 w zakresie wykonania
chodnika w km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00 w miejscowości Majdan Nepryski gmina Józefów nie będzie
negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na wykonaniu
chodnika ma na celu głównie zapewnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych
7.ZAJĘCIE TERENU
Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane są na terenie istniejącego pasa drogowego własności Gminy
Józefów.
8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia chodnika;
• – od km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00 - pow. 582,00 m2
Powierzchnia zjazdów;
• - od km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00 – pow. 150,00 m2
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zakres robót inwestycyjnych obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót realizowanych w kolejności:
• wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników,
• wykonanie poboczy gruntowych,
• wykonanie zjazdów,
Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiórkowe związane z rozebraniem istniejącego chodnika z płytek
betonowych. Żaden z elementów zagospodarowania terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania robót planuje się wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych
zgodnie z instrukcją prowadzenia robót w pasie drogowym w celu ograniczenia zagrożeń. Pracownicy przewidziani
do realizacji zadania muszą być przeszkoleni do pracy na swoim stanowisku.
Nie przewiduje się przechowywania wyrobów oraz substancji i aparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
Realizacja zadania nie spowoduje wystąpienia zagrożenia uniemożliwiającego szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii, i innych zagrożeń z terenów przyległych.
10. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 109438 L położonej na działce nr ewid. 348
w zakresie wykonania chodnika w km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00 w miejscowości MAJDAN NEPRYSKI
gmina JÓZEFÓW
1. szerokość chodnika
1,50 m
2. szerokość poboczy gruntowych 0,50 m (strona lewa i prawa)
3. podłoże
G1 - G 2
konstrukcja nawierzchni chodnika szerokości 1,50 m od km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00:
rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm,
rozebranie istniejących obrzeży betonowych,
wykonanie koryta – głębokość 15 cm grunt kat. III
rozplantowanie ziemi pochodzącej z koryta (lokalnie),
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość po zagęszczeniu 15 cm pod
chodnikiem;
nawierzchnia – brukowa kostka betonowa (bez frezu) grubości 6 cm (kolorowa) układana na podsypce
cementowo – piaskowej szerokości 1,50 m,
ograniczenie – obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm (wg części rysunkowej),
pobocze – pobocze gruntowe szerokości 0,50 m plantowanie i obsianie nasionami trawy
konstrukcja nawierzchni zjazdu szerokości 1,50 m i długości 4,00 m
od km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00:
wykonanie koryta – głębokości średniej 20 cm grunt kat. III
rozplantowanie ziemi pochodzącej z koryta (lokalnie),
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 mm – warstwa grubości 20 cm po zagęszczeniu
nawierzchnia – brukowa kostka betonowa (bez frezu) grubości 8 cm (szarej) układana na podsypce
cementowo – piaskowej, szerokości 1,50 m,
ograniczenie – krawężnik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z
oporem, beton C 16/20, układany na płask.
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11. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a nadmiar ziemi powstały z wykonania koryta chodnika należy
rozplantować lokalnie.
UWAGA:
ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE W SĄSIEDZTWIE ISTNIEJĄCEGO
UZBROJENIA TERENU
12. ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE;
Na odcinku od km 1 + 857,00 do km 2 + 345,00 w miejscu występowania uzbrojenia terenu roboty ziemne
należy prowadzić pod nadzorem i w obecności właściciela uzbrojenia terenu.
13. ODWODNIENIE
Odwodnienie projektuje się powierzchniowe z odprowadzeniem wód powierzchniowych do istniejącego rowu
przydrożnego. Istniejący rów przydrożny należy oczyścić a ziemie pozyskaną z oczyszczenia użyć na miejscu w
celu uzupełnienia poboczy.
WSZYSTKIE
MATERIAŁY
DO
WYKONANIA
WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
PODBUDOWY, NAWIERZCHNI, WINNY POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
14. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM I POPRZECZNYM
Przebieg niwelety projektowanego chodnika dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu i niwelety
istniejącej jezdni i chodnika.
15. UWAGI:
ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU ROBOTY ZIEMNE NALEŻY
WYKONYWAĆ RĘCZNIE W OBECNOŚCI WŁAŚCICIELI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU.
SPORZĄDZIŁ;Marek Molter
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Przekrój normalny chodnika od km 1+857,00 do km 2+345,00

KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm – nawierzchnia kostka brukowa betonowa (bez frezu)kolorowa
5 cm – podsypka cementowo-piaskowa
15 cm – warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm

Przekrój normalny zjazdu do posesji od km 1+857,00 do km 2+345,00 - zjazd przez chodnik

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
8 cm – nawierzchnia kostka brukowa betonowa (bez frezu) szara
5 cm – podsypka cementowo-piaskowa
20 cm – warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm

