
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1145 O w m. Domaszowice 

 

 

1.Podstawa  opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o : 

- mapę zasadniczą w  skala 1:500 

- umowę z inwestorem 

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe  w terenie, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. z 2012 r., poz. 462) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/ 

- Wytyczne Projektowania GDDP z 1992 r., 

 

2. Opis stanu istniejącego 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robót polegających na 

modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 1145 O w m. Domaszowice. Projektowany 

odcinek modernizowanej drogi o długości 1.068,50 mb, jest odcinkiem prowadzącym ruch 

przez miejscowość Domaszowice w kierunku miejscowości Strzelce i Bukowa Śląska. W 

związku z planowanymi robotami budowlanymi zaprojektowano wykonanie warstwy 

remontowo-wyrównawczej w ilości do 50 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC11S o grubości 4 cm. Wykonana zostanie również rozbiórka istniejącej nawierzchni 

chodników (nawierzchnia z kostki betonowej, chodnikowych płytek betonowych oraz 

nawierzchni gruntowej) a w zamian zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej. Po 

jednej stronie jezdni zostanie wykonany ściek przykrawężnikowy wykonany z kostki 

betonowej o szerokości 20 cm. Dla poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi zostaną 

wymienione kratki ściekowe wraz z przykanalikami. W czasie realizacji prac nie będzie kolizji 

i ingerencji w żadne sieci umieszczone w pasie drogowym.  

 



3. Przedmiot i zakres opracowania 

Początek projektowanego odcinka rmodernizowanej drogi znajduje się w km 6+911,00 

(koniec miejscowości Domaszowice). Koniec projektowanego odcinka drogi znajduje się w km 

8+044,50. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 1.068,50 mb (odcinek przerwany 

przez tory kolejowe). Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano nową nawierzchnię 

bitumiczną jezdni o szerokości 5,0 – 5,5 m obramowaną ściekiem przykrawężnikowym o 

szerokości 0,2 m na pozostałym odcinku obramowaną poboczami z kruszywa. Projekt zakłada 

wykonanie  nawierzchni jezdni o następującej konstrukcji: 4,0 cm – warstwa ścieralna z 

mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, 50 kg/m2 – warstwa remontowo-wyrównawcza z 

mieszanki AC11W. 

 W zakres realizowanego zadania wchodzą również modernizacja chodników o 

nawierzchni z kostki betonowej posiadające następującą konstrukcję: 8,0 cm – kostka 

betonowa, 3,0 cm – podsypka z kruszyny 0-4, 8,0 cm – w-wa górna podbudowy z tłucznia 

kamiennego 0-31,5, 15,0 cm – w-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63, 10,0 cm – 

w-wa odsączająca z piasku naturalnego. 

Odwodnienie drogi funkcjonowało będzie w oparciu o ściek przykrawężnikowy oraz 

istniejącą kanalizację deszczową. W Ramach zadania zostaną wymienione istniejące kratki 

ściekowe wraz z przykanalikami a rowy odwadniające zostaną poddane konserwacji. Dla 

poprawy spływu wody z jezdni do rowów przydrożnych wykonana zostanie ścinka poboczy 

wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa. 

 

W zakres robót w trakcie budowy wchodzi: 

− roboty pomiarowe na długości 1.068,50 mb, 

− roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejących ścieków i chodników, 

− regulacja urządzeń obcych, 

− wykonanie warstwy remontowo-wyrównawczej w ilości do 50 kg/m2 – na odcinku 

jezdni, 

− wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 

4cm– na odcinku jezdni, 

− wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej 

− osadzenie krawężników i obrzeży na ławie betonowej, 

− wykonanie modernizacji istniejącego chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki 

betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm. 

− wymiana istniejących kratek ściekowych wraz z przykanalikami, 



− wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 

− wykonanie ścinki pobocza wraz z wykonaniem pobocza z kruszywa łamanego o 

szerokości 0,75 m. 

 

Układ geometryczny oraz wszystkie rozwiązania konstrukcyjne pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegółowych. 

 

     4. Konstrukcja nawierzchni 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia            

2 marca 1999r. (z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą konstrukcje: 

Kategoria drogi – droga powiatowa 

 

Elementy przekroju normalnego: 

Parametry techniczne: 

jezdnia – pochylenie poprzeczne – 2 %, obustronne, jezdnia o szerokości 2,50 m – 2,75 m, 

projektowany odcinek drogi na których wykonywana będzie modernizacja nawierzchni 

wysokościowo dowiązano do istniejącego zagospodarowania i ukształtowania terenu. 

modernizowany chodnik  – szerokość 1,0 m - 2,0 m pochylenie poprzeczne – 2 % w kierunku 

jezdni, 

ściek przykrawężnikowy – szerokość 0,20 m,  wykonany z kostki betonowej na ławie 

betonowej 

 

  Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni  

4,0 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, 

50 kg/m2 – warstwa remontowo-wyrównawcza z AC11W 

 

    Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika 

8,0 cm – kostka betonowa  

3,0 cm – podsypka z kruszyny 0-4 

8,0 cm – w-wa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 

15,0 cm – w-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63 

10,0 cm – w-wa odsączająca z piasku naturalnego 

 



     5. Geotechniczne warunki posadowienia 

 

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie 

oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi.  

Na podstawie uzyskanych informacji warunki gruntowe zaliczono do prostych - warstwy 

gruntów jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo, nie obejmujące 

mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy 

zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych planowane zamierzenie budowlane zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej obejmującej obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach 

gruntowych takie jak wykopy o głębokości do 1,2m, nasypy budowlane o wysokości do 3m, 

ściany oporowe i rozparcia wykopów jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2m.  

 

6. Odwodnienie nawierzchni 

Projekt zakłada, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z jezdni do 

znajdujących się po jednej stronie ulicy ścieku przykrawężnikowego wykonanego z 

kostki betonowej ułożonej na ławie betonowej. Ściekiem i przy krawężniku chodnika 

woda będzie odprowadzana do istniejących kratek ściekowych, które ze względu na 

swój stan zostaną wymienione wraz z łączącymi je przykanalikami. Pobocza zostaną 

ścięte nadając im odpowiedni spadek poprzeczny a rowy zostaną odmulone. Układ 

odwodnienia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz rysunkach 

szczegółowych. 

 

 7. Urządzenia obce  

Wszelkie roboty w pobliżu  urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie ulicy należy 

prowadzić  w  uzgodnieniu i pod nadzorem  instytucji sprawującej nadzór nad danym 

urządzeniem. W przypadku stwierdzenia występowania  urządzenia nie zinwentaryzowanego 

na planie sytuacyjnym należy bezwzględnie przerwać roboty, powiadomić właściwą 

instytucję, a dalsze prace kontynuować w sposób przedstawiony wyżej.  

 



8. Parametry techniczno - użytkowe 

Długość odcinka drogi powiatowej do modernizacji – 1.068,50 mb,  

Szerokość jezdni – 5,0 – 5,5 m, 

Długość ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej - 504 mb , 

Powierzchnia chodników– 645,0 m² 

Powierzchnia modernizowanej jezdni – 5.612 m² 

 

9. Charakterystyka energetyczna przedsięwzięcia  

Charakterystyka energetyczna przedsięwzięcia – nie dotyczy 

 

10. Informacja odnośnie rejestru zabytków  

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
 

 

11. Informacja odnośnie wpływu eksploatacji górniczej  

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wpływem eksploatacji 

górniczej 

 

12. Wpływ inwestycji na środowisko  
 

1.  Długość modernizowanejdrogi  -  1.068,50 mb, 

2. Szerokość jezdni – 5,0 m – 5,5 m, 

3. Zaprojektowano wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej, 

modernizowaną nawierzchnię chodników z kostki betonowej, 

4. Zapotrzebowanie w wodę, instalacje  sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, 

gazowe, telekomunikacyjne, piorunochronne – nie dotyczy.  

5. Zanieczyszczenia płynne – wody opadowe – odprowadzane powierzchniowo do 

istniejących kratek ściekowych i rowów przydrożnych, 

6. Wibracja i promieniowanie – nie dotyczy. 

7. Istniejące zadrzewienia zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.  

8. Nie  będzie  występowało  trans-graniczne  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na   

środowisko. 

9. Wykonanie nawierzchni jezdni w terenie zabudowanym z mieszanki bitumicznej nie ma 

negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ludzi, i inne obiekty budowlane . 

10. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych oraz wytwarzania odpadów. 



11. Obszary  podlegające  ochronie  na  podstawie Ustawy z  dnia 16.04. 2004 r. o ochronie  

przyrody obszarów  znajdujących  się  w  zasięgu  znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia. W  zasięgu  znaczącego  oddziaływania  przedsięwzięcia  nie  występują 

obszary podlegające  ochronie,  na  które  przedsięwzięcie  mogłoby  oddziaływać. Nie  

znajdują  się  w  strefie  oddziaływania  obiekty  o  wysokich  walorach  krajobrazowych  

lub  widokowych.  

12. Przedsięwzięcia chroniące środowisko: 

a/ w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych 

Nie występują 

b/ w zakresie emisji hałasu 

Nie występują. 

c/ w zakresie ochrony środowiska gruntowego 

Nie występują 

d/ w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

Nie występują 

e/ w zakresie ochrony ludzi i zwierząt 

Nie występują 

f/ w zakresie ochrony zieleni 

Nie przewiduje się zmian w układzie zieleni 

13. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub 

eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane.  

14. Ochrona środowiska  

 

 Wody opadowe odprowadzone zostaną powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne. Nawierzchnie jezdni i chodnika zaprojektowano z 

materiałów nie powodujących degradacji środowiska. Odpady mogą stanowić opakowania po 

materiałach budowlanych, materiały uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane 

w pojemniki na placu budowy  należy wywieźć na wysypisko. Roboty wykonywane będą w 

godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót powinien spełniać dopuszczalne normy 

hałasu.  

W aspekcie ochrony  środowiska modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1145 

O w m. Domaszowice ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i 

pieszego poprzez  podniesienie komfortu jazdy oraz parametrów technicznych przedmiotowej 

drogi powiatowej. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze 



względu na klasę drogi nie projektuje się urządzeń zabezpieczających, oraz nie przewiduje się 

przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych 

przez  pojazdy. Poprawa parametrów technicznych istniejącej drogi przyczyni się do 

usprawnienia ruchu kołowego, rowerowego i pieszego oraz zmniejszenia emisji spalin, hałasu 

oraz drgań. 

 

 

 

Namysłów, czerwiec 2021 r. 


