
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiot zamówienia obejmuje 

1. Budowę drogi powiatowej klasy Z (o parametrach jak kl. L) o podstawowej szerokości 

pasa ruchu 2,75.   

a. Na terenach zabudowanych należy przewidzieć wykonanie przekroju 

drogowego lub półulicznego. Ruch pieszych odbywać się będzie po istniejących 

chodnikach lub projektowanych poboczach.  

b. Na terenach niezabudowanych należy przewidzieć przekrój drogowy z 

obustronnymi poboczami o szerokości co najmniej 1m oraz obustronnymi 

rowami  

2. Niweleta drogi powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający skomunikowanie 

z drogą wszystkich posesji i skrzyżowań przy jednoczesnym zapewnieniu spływu wody. 

Na terenach niezabudowanych przewiduje się zasadniczo budowę konstrukcji metodą 

„w górę” co będzie skutkowało podniesieniem niwelety. Dla terenów zabudowanych  

nie wyklucza się również metody budowy „w górę” ale nie może ona spowodować 

przekroczenia spadku podłużnego zjazdu 5% lub, jeśli prowadzi on przez chodnik, 3%. 

3. Skrzyżowana należy przeprojektować z zachowaniem wymaganych warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania, przy czym należy je zachować 

jako zwykłe lub skanalizowane z wyspą centralną  

4. Przed wjazdami do miejscowości należy przewidzieć wykonanie szykany 

spowalniającej. Geometria szykany powinna pozwolić na swobodny przejazd pojazdu 

z prędkością 40-50km/h. szykany w formie wybrukowanych wysp.  

5. Nawierzchnie jezdni należy zaprojektować z betonu asfaltowego. Dopuszcza się 

wykonanie konstrukcji podanej, sztywnej lub półsztywnej. Wykonawca może 

dowolnie podzielić odcinki o różnych konstrukcjach. Wymaga się aby każda 

stosowana konstrukcja jezdni miała trwałość zmęczeniową nie mniejszą niż 90 000 

osi 100kN 

 



6. Na terenach zabudowanych należy wykonać co najmniej jednostronne pobocze 

umożliwiające ruch pieszych. Należy dążyć do wykonania pobocza o szerokości 1,5-

2,0m.  

Nawierzchnię chodnika należy zaprojektować jako konstrukcję z destruktu 

bitumicznego lub kruszywa łamanego zabezpieczonego powierzchniowym 

utrwaleniem z dwukrotnym posypaniem grysem. 

Istniejące ciągi piesze z elementów betonowych należy przewidzieć do pozostawienia 

z przełożeniem kostki wraz z jej uzupełnieniem – 40% powierzchni. Szczegóły 

konstrukcji zostaną ustalone w projekcie konstrukcji nawierzchni. Obramowanie 

chodnika przewidziano krawężnikami betonowymi  15x30 oraz obrzeżami betonowymi 

np. 8x30 (dopuszcza się inne).Konstrukcja winna być posadowiona na podłożu 

doprowadzonym do kategorii G1. 

7. Pobocza na odcinkach niezabudowanych 

Na odcinkach o przekroju drogowym i półulicznym wymaga się wykonania poboczy 

(odpowiednio obu lub jednostronnych). Pobocza o nawierzchni z destruktu 

bitumicznego lub kruszywa łamanego. Pobocza o szerokości min. 1,0m z wyjątkiem 

odcinków 3+900-3+960  (odc 1) oraz  0+250-0+370 (odc 2) gdzie wymagane jest 

pobocze o szerokości nie mniejszej niż 2,5m. 

8. Zjazdy 

Nawierzchnię zjazdów należy zaprojektować zgodnie z ich lokalizacją. Zjazdy na terenie 

zabudowanym posiadającym chodnik winny mieć nawierzchnię analogiczną do 

chodnika. Przy przebrukowaniu z użyciem nowych materiałów zaleca się stosować inny 

kolor niż chodnika (czarny lub grafit). Zjazdy wykonać do granicy pasa drogowego.  

Obramowanie zjazdów przewidziano obniżonymi krawężnikami i obrzeżami 

betonowymi.   

Pozostałe jazdy na terenie zabudowanym, gdzie projektowane jest pobocze należy 

wykonać z betonu asfaltowego (bitumiczne). Zamawiający dopuści zjazdy z kostki pod 

warunkiem wykonania ich w konstrukcji z punktu 12 i pełnym obramowaniu.  

Zjazdy poza terenem zabudowy należy wykonać z destruktu bitumicznego lub 

kruszywa łamanego. Zjazdy wykonać do odległości 1 m poza zewnętrzną krawędź 

przeciwskarpy rowu.   



Wszystkie zjazdy winny uwzględniać ruch jaki będzie nimi prowadzony. Dotyczy to w 

szczególności zjazdów publicznych (w tym zjazdów na drogi leśne) oraz zjazdów na pola 

użytkowane rolniczo. Dla zjazdów wskazanych przez Lasy Państwowe oraz 

uprawnionych właścicieli i użytkowników pól należy wykonać zjazdy które umożliwią 

przejazd stosowanego sprzętu. Dla dróg leśnych należy uwzględnić przejazd pojazdu z 

naczepą o długości łącznej 18m bez skrętnych osi. Dla pól rolnych należy przewidzieć 

wjazd traktora o masie min 6 ton z przyczepą typu FS lub przyczepą do zboża (9m 

długości). Każdorazowo należy wykonać sprawdzenie przejezdności.  

Zamawiający wymaga wykonania jednego zjazdu na jedną działkę rolną.  

Lokalizacje zjazdów na posesje niezabudowane należy każdorazowo ustalić z 

właścicielami posesji przy czym wymagane jest zapewnienie jednego zjazdu. 

Dopuszcza się ustalenie zjazdów z właścicielami podczas konsultacji społecznych lub 

innej formy zebrania publicznego. Zamawiający uzna również zjazd za uzgodniony w 

wypadku poinformowania właściciela za pomocą operatora pocztowego i braku 

odpowiedzi w ciągu 14dni.  

Konstrukcja winna być posadowiona na podłożu doprowadzonym do kategorii G1. 

 

9. Przepusty  

Należy przewidzieć wymianę wszystkich istniejących przepustów pod zjazdami na 

nowe. Przepusty pod droga również w większości przeznaczone są do rozbiórki i 

wymiany na nowe. Przewiduje się zachowanie przepustu ramowego  w km 4+185 oraz 

przepustów w km 2+800-2+900 przy czym należy je, oczyścić, przebudować co 

najmniej w zakresie ścianek czołowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wloty i 

wyloty przepustów należy umocnić co najmniej narzutem kamiennym. 

 

10. Zatoki autobusowe 

Nawierzchnię zatok autobusowych należy zaprojektować jako w konstrukcji KR2. 

Dopuszcza się zatokę bitumiczną lub o nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej. 

Na etapie PFU jako rozwiązanie podstawowe zakłada się wykonanie nawierzchni z 

kostki kamiennej  na podsypce piaskowej ułożonej na istniejącej nawierzchni 

bitumicznej. Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego.   

Zamawiający dopuści inne konstrukcje zatok półszywne lub sztywne pod warunkiem 



spełnienia obciążenia ruchem -trwałości zmęczeniowej jak dla KR2W wypadku 

wykonywania nowej konstrukcji  winna być ona posadowiona na podłożu 

doprowadzonym do kategorii G1. Zatokę autobusową należy obramować 

krawężnikami betonowymi 15x30 oraz wykonać peron o konstrukcji jak dla chodnika.  

11. Zieleń 

Przewiduje się modyfikacje istniejącego sposobu zagospodarowania zieleni 

dopasowujące go do nowego zagospodarowania terenu. Przewiduje się wycinkę drzew 

i krzewów z lokalizowanych przy jezdni i w rowach. Należy dążyć do zachowania 

istniejących szpalerów drzew przydrożnych. Ewentualne nasadzenia zastępcze należy 

priorytetowo lokalizować w pasie drogowym jako przedłużenie istniejących szpalerów. 

Tereny zielone zniszczone podczas prowadzenia robót oraz nowe tereny zielone należy 

przeznaczyć do humusowania a w rowach dodatkowo do obsiewu.  

12. Założenia Zamawiającego dotyczące konstrukcji 

UWAGA: wszystkie podane konstrukcje stanowią jedynie założenia projektowe dla 

przedmiotu opracowania i należy je traktować jako propozycje. Dopuszcza się inne 

konstrukcje zaprojektowane przez wykonawcę pod warunkiem spełnienia wymagań 

niniejszego PFU w szczególności nośności i trwałości konstrukcji. 

Zakłada się posadowienie konstrukcji na podłożu G1 o parametrach jak dla KR2. W 

wypadku braku takich parametrów dla podłoża gruntowego należy je doprowadzić 

do wymogów PFU poprzez stabilizację lub doziarnienie. 

a. Konstrukcja jezdni  – wzmocnienie istniejącej nawierzchni  

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Warstwa ścieralna SMA 16 JENA 7 
Wyrównanie  Beton asfaltowy AC11W lub AC16W Śr 100kg/m2 
Podłoże   Istniejące warstwy bitumiczne  
Tabela 7 – proponowana konstrukcja KR1 poza terenem zabudowanym 

 

 

 

 



b. Konstrukcja jezdni –  MCE wykonana metodą „na miejscu”  

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC11S 4 
Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC16W 5 
Warstwa podbudowy  Mieszanka mineralno – cementowo – 

emulsyjna (MCE) 
20 

Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 8a – proponowana konstrukcja KR1 

 

c. Konstrukcja jezdni  – MCE wykonana metodą „z dowozu”  

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC11S 4 
Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC16W 5 
Warstwa podbudowy  Mieszanka mineralno – cementowo – 

emulsyjna (MCE) 
15 

Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 8b – proponowana konstrukcja KR1 

 

d. Konstrukcja jezdni  – konstrukcja alternatywna podatna 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC11S 4 
Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC16W 5 
Warstwa podbudowy  Kruszywo łamane C90/3 Wg obliczeń  
Warstwa podbudowy Grunt stabilizowany hydraulicznie Wg obliczeń 
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 9 – proponowana konstrukcja KR1 

Uwaga – do stabilizacji dopuszcza się użycie cementu, wapna, popiołów lotnych 

oraz innych środków i mieszanek posiadających aprobatę techniczną.  

 

e. Konstrukcja jezdni -konstrukcja alternatywna podatna  

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC11S 4 
Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC16W 5 
Warstwa podbudowy  Kruszywo łamane C90/3 20 
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 10 – proponowana konstrukcja KR1 

 

 

 

 



 

f. Konstrukcja jezdni -konstrukcja poszerzenia  (odc. 2 km 6+400-7+050) 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC11S 4 
Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC16W 5 
Warstwa podbudowy  Kruszywo łamane C90/3 20 
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 11 – proponowana konstrukcja KR1 

 

g. Konstrukcja jezdni -konstrukcja nakładki  (odc. 2 km 6+400-7+050) 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC11S 4 
Warstwa 
wiążąca/wyrównacza 

Beton asfaltowy AC11W Śr75 kg/m2 

 Istniejące warstwy bitumiczne, w tym 
po frezowaniu  

 

Tabela 12 – proponowana konstrukcja KR1 

 

Uwaga: dla odcinka 6+400- 7+050 na połączeniu konstrukcji nakładki i poszerzenia należy 

ułożyć siatkę PE lub stalową do łączenia nawierzchni o wytrzymałości min 100/100kN. Siatkę 

układać pod lub w warstwie wyrównawczej/wiążącej nie płycej niż 6 cm od nawierzchni.  

 

h. Konstrukcja chodników nowa – kostka betonowa 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Nawierzchnia Kostka betonowa kolor szary 8 
Podsypka Podsypka cementowo – piaskowa lub 

piaskowa /miał kamienny 
3-5 

Podbudowa Kruszywo łamane 0/31,5 C90/3 10 
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 13 – proponowana konstrukcja chodników, kostka betonowa 

  

i. Konstrukcja chodników remont – kostka betonowa 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Nawierzchnia Kostka betonowa istniejąca 8 
Podsypka Podsypka cementowo – piaskowa lub 

piaskowa /miał kamienny 
3-5 

Podbudowa Kruszywo łamane 0/31,5 C90/3 Uzupełnienie istniejącej 
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 14 – proponowana konstrukcja chodników, kostka betonowa 



j. Konstrukcja zjazdów nowych/przbudowanych – kostka betonowa 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Nawierzchnia Kostka betonowa 8 
Podsypka Podsypka cementowo – piaskowa lub 

piaskowa /miał kamienny 
3-5 

Podbudowa Kruszywo łamane 0/31,5  C90/3 20 
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 15 – proponowana konstrukcja zjazdów, kostka betonowa 

 
k. Konstrukcja zjazdów remontowanych – kostka betonowa 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Nawierzchnia Kostka betonowa 8 
Podsypka Podsypka cementowo – piaskowa lub 

piaskowa /miał kamienny 
3-5 

Podbudowa Kruszywo łamane 0/31,5  C90/3 Uzupełnienie istniejącego 
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 16 – proponowana konstrukcja zjazdów, kostka betonowa 

 

l. Konstrukcja zjazdów – nawierzchnia bitumiczna  

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S 5 
Podbudowa Kruszywo łamane 0/31,5 C90/3 20 
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 17 – proponowana konstrukcja zjazdów, nawierzchnia bitumiczna 

 
m. Konstrukcja zjazdów utwardzonych – typ A 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Nawierzchnia  Kruszywo łamane 0/31,5 C90/3 15 
Tabela 18 – proponowana konstrukcja zjazdów, nawierzchnia utwardzona 

 
n. Konstrukcja zjazdów utwardzonych – typ B (teren zabudowany) 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Utrwalenie 
powierzchniowe 

Emulsja asfaltowa +2xgrys 2 

Nawierzchnia  Kruszywo łamane 0/31,5 C90/3 15 
Tabela 19 – proponowana konstrukcja zjazdów, nawierzchnia utwardzona 

 
 
 
 



 
o. Konstrukcja zjazdów utwardzonych – typ C 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Nawierzchnia Destrukt bitumiczny  15 
Tabela 20 – proponowana konstrukcja zjazdów, nawierzchnia utwardzona 

p. konstrukcja zatok autobusowych- nadbudowa na istn. nawierzchni 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Nawierzchnia  Kostka betonowa lub kamienna 8 
Podsypka Cementowo-piaskowa  3-5 
Warstwa wyrównawcza Beton asfaltowy AC11W/AC16W zmienne 
Istniejąca konstrukcja zatoki  
Tabela 21 – proponowana konstrukcja zatok autobusowych 

UWAGA – jako warstwę wyrównawczą dopuszcza się kruszywo przy grubości 

warstwy min. 10cm 

q. konstrukcja zatok autobusowych  - alternatywna  

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S 4 
Warstwa wiążąca Beton asfaltowy  AC16W 8 
Podbudowa  Mieszanka mineralno – cementowo - 

emulsyjna 
20 

Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 22 – proponowana konstrukcja zatok autobusowych 

r. konstrukcja zatok autobusowych - alternatywna 

Warstwa Materiał Grubość warstwy [cm] 
Nawierzchnia  Kostka betonowa lub kamienna 8 
Podsypka Cementowo-piaskowa  3-5 
Podbudowa zasadnicza Beton cementowy C12/15 20 
Podbudowa pomocnicza Grunt stabilizowany C3/5 15 
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe G1  
Tabela 23 – proponowana konstrukcja zatok autobusowych 

 
 


