
CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU 
 

1. Opis stanu istniejącego 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robót polegających 

na przebudowie drogi powiatowej nr 1113 O w miejscowości Bukowa Śląska. Odcinek 

znajduje się na drodze prowadzącej ruch pojazdów z miejscowości Bukowa Śląska w kierunku 

miejscowości Strzelce.  Odcinek drogi znajduje się w sąsiedztwie terenów  gospodarskich w m. 

Bukowa Śląska oraz pól uprawnych. Projektowany odcinek przebudowywanej drogi  o długości 

658,58 mb, jest odcinkiem prowadzącym głównie ruch pojazdów rolniczych a ruch pojazdów 

samochodowych ogranicza się do ruchu mieszkańców sąsiednich miejscowości. 

 

2. Opis stanu projektowanego 

Początek przebudowywanego odcinka znajduje się w przyjętym do projektu km 0+000 

(skrzyżowanie z drogą krajową 39 w m. Bukowa Śląska). Koniec przebudowywanego odcinka 

drogi znajduje się w km 0+658,58 (skrzyżowanie z linią kolejową w kierunku m. Strzelce). 

Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 658,58 mb. Na odcinku objętym opracowaniem 

projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej AC 11S grubości 5 cm na 

warstwie wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W o grubości 5 cm. Warstwy 

bitumiczne zostaną ułożone na warstwie rozprężnej z kruszywa kamiennego 0-31,5  o grubości 

15 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem do Rm=5 MPa o grubości 20 cm. Całość 

nawierzchni zostanie obramowana obustronnie poboczem gruntowym o szerokości 0,75 m (z 

czego 0,75 m będzie stanowiła nawierzchnia tłuczniowa o grubości 10 cm stabilizowana 

mechanicznie). Na odcinku od km 0+295,00 do km 0+380,00 jezdnia z jednej strony zostanie 

obramowana ściekiem z elementów betonowych prefabrykowanych. W ramach zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1113 O w m. Bukowa Śląska zostanę wykonane również 

zjazdy na pola, zjazdy na drogi transportu rolnego oraz zjazdy do posesji. Zjazdy projektuje się 

o nawierzchni z mieszanki bitumicznej AC 11S grubości 6 cm. Warstwa bitumiczna zostanie 

ułożona na podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm i warstwie odsączającej z 

piasku naturalnego o grubości 10 cm. W miejscach zakończenia nawierzchni bitumicznej 

zjazdów należy osadzić krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem. Odwodnienie 

drogi poprzez istniejące rowy przydrożne. Rowy zlokalizowane po prawej i lewej stronie jezdni 

zostaną poddane konserwacji do wymaganych prawem parametrów. Przepusty znajdujące się 

pod drogą jak również pod zjazdami zostaną wymienione wraz z wykonaniem nowych ścianek 

czołowych prefabrykowanych. 

 



 

W zakres robót w trakcie budowy wchodzi: 

− roboty pomiarowe , 

− roboty ziemne,  

− roboty rozbiórkowe, 

− regulacja urządzeń obcych, 

− wykonanie warstwy odsączająca z piasku naturalnego, 

− wykonanie stabilizacji gruntu do Rm= 5 MPa w korycie jezdni, 

− wykonanie warstwy rozprężnej kruszywa kamiennego, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, 

− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, 

− wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki bitumicznej AC 11S, 

− konserwacja rowów przydrożnych, 

− wymiana części przelotowych przepustów wraz z wykonaniem nowych ścianek 

czołowych, 

− wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego, 

− osadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, 

− plantowanie i humusowanie poboczy i pasa zieleni, 

− wycinka zakrzaczeń znajdujących się w pasie drogowym.  

 

Układ geometryczny oraz wszystkie rozwiązania konstrukcyjne pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegółowych. 

 

3. Parametry techniczno - użytkowe 

Długość przebudowywanej drogi  -  658,58 m, 

Powierzchnia  jezdni ze zjazdami  – 4.188,90 m² 

Szerokość jezdni – 5,5 m i 6,0 m, 

Szerokość pobocza – 0,75 m  

Powierzchnia pobocza tłuczniowego – 883,50 m² 

 


