PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
D£USKO GRYFIÑSKIE - GÓRALICE
Adres: dziaùka nr 157 obrêb Dùusko Gryfiñskie
Bran¿a: drogowa
Temat:

Inwestor:

GMINA BANIE
UL. SKOÚNA 6
74-110 BANIE

Oœwiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy
Prawo Budowlane niniejszym oœwiadczam, ¿e projekt budowlany zostaù sporz¹dzony
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZAWARTOÚÃ OPRACOWANIA:
1. CZÆÚÃ OPISOWA
2. CZÆÚÃ RYSUNKOWA
PROJEKTANT: Kazimierz Sùoñ
upr. nr 58/Sz/82
OPRACOWA£: Mirosùaw Nowicki
upr. 462/Sz/94
Pyrzyce maj 2010 r

1.

- CZÆÚÃ OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
-

umowa z inwestorem
uzgodnienia i ustalenia z inwestorem
podkùad sytuacyjno wysokoœciowy w skali 1:1000
pomiary i niwelacje uzupeùniaj¹ce

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem
opracowania
jest
projekt budowlany
wykonawczy przebudowy drogi gminnej Dùusko Gryfiñskie - Góralice
poùo¿onej w gminie Banie, wraz z kosztorysem inwestorskim i
opracowanymi oddzielnie szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót.
Celem
niniejszego
opracowania
jest
zaprojektowanie
przebudowy istniej¹cej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na
odc. 0+000 – 0+500 i gruntowej na odc. 0+500 – 2+702 na drogê o
nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa kamiennego.
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi o dùugoœci
2702,00 m przy czym dla celów projektowych pocz¹tek przebudowy
(P.T. 0+000 ) przyjêto na skrzy¿owaniu z drog¹ powiatow¹ Swobnica –
granica pow. gryfiñskiego (Rów) nr 1375Z w miejscowoœci Dùusko
Gryfiñskie.
1. STAN ISTNIEJ¥CY
Pas drogowy ma w liniach rozgraniczaj¹cych szerokoœã zmienn¹
od 10,0 do ok. 15,0m. Nawierzchnia drogi na odcinku 0+000 – 0+500
bitumiczna
o
szerokoœci 3,0-3,50m, na
pozostaùym
odcinku
nawierzchnia
gruntowa
lub
gruntowa
wzmocniona
¿u¿lem
paleniskowym o szerokoœci 4,0m, przebiegaj¹ca gùównie w wykopie.
Pas drogowy zakrzaczony po obu stronach jezdni, na szerokoœã 2,03,0m
Na caùym odcinku koleiny i nierównoœci.

W licznych, remontowanych miejscach wystêpuj¹ ró¿ne
materiaùy kamienne i gruz budowlany,
wiele
miejsc
wymaga
natychmiastowego remontu
Nawierzchnia gruntowa zagêszczona jedynie koùami przeje¿d¿aj¹cych
pojazdów.
Na drodze odbywa siê lokalny ruch pojazdów samochodowych o
maùym natê¿eniu. Przejazd ciê¿kich pojazdów wystêpuje okresowo i
zwi¹zany jest z rolnymi robotami polowymi.
Odwodnienie drogi - powierzchniowe, grawitacyjne, bez urz¹dzeñ
odwadniaj¹cych.
2. PODK£AD GEODEZYJNY
Projekt wykonawczy wykonano na bazie wtórnika mapy zasadniczej w
skali 1:1000 z zasobów Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz
pomiarów wykonanych we wùasnym zakresie w maju 2010 roku.
Trasê
drogi wpisano w pas drogowy likwiduj¹c jednoczeœnie
wszystkie krzywizny wykraczaj¹ce poza granice pasa drogowego.
Topografiê punktów naniesiono na plan sytuacyjny. Tyczenie osi
trasy nale¿y wykonaã w oparciu o dokumentacjê projektow¹.
Szczegóùy pokazano w czêœci rysunkowej.
3. NIWELETA I ODWODNIENIE
Niweletê drogi zaprojektowano przy zaùo¿eniu jej maksymalnego
powi¹zania z terenem, przyjmuj¹c charakterystyczny dla rzeêby
terenu kierunek i ukùad spadków
Uksztaùtowanie niwelety pokazano w czêœci rysunkowej projektu.
Projekt nie przewiduje budowy nowych urz¹dzeñ odwadniaj¹cych a
jedynie poszerzenie korony drogi przez mechaniczne zebranie
obustronnie skarp ziemnych i wyprofilowanie poboczy odbieraj¹cych
wody opadowe z jezdni.
Szczegóùy niwelety pokazano w czêœci rysunkowej.
4. PRZEKRÓJ POPRZECZNY
Drogê zaprojektowano dla parametrów okreœlonych przez inwestora:

w km 0+ 000 – 2+702
- szerokoœã jezdni = 4,0m
- szerokoœã korony drogi = 6,0m
- szerokoœã poboczy = 2 x1,0m w tym:

na odcinku 0+000 - 0+500 wzmocnione kruszywem kamiennym
0/31,5 na gùêbokoœã 10cm
- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy = +-2%
- spadek poprzeczny na ùuku - jednostronny = + -2%
5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcjê nawierzchni zaprojektowano dla parametrów okreœlonych
w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaã drogi publiczne i ich usytuowanie; parametry dla drogi
o KR 1 ( do 12 osi obliczeniowych 100KN na pas ruchu, na dobê)

w km 0+ 000 – 0+ 500 - szerokoœã 4,0m
1. warstwa œcieralna nawierzchni z masy bitumicznej typu Slurry
Seal uùo¿ona na istniej¹cej nawierzchni bitumicznej i na
poszerzeniu jezdni – gruboœã warstwy ................................. 2cm
2. istniej¹ca nawierzchnia bitumiczna
- konstrukcja

poszerzenia

/gruboœã warstw po zagêszczeniu/

a) warstwa ods¹czaj¹ca z piasku, gruboœã warstwy
po zagêszczeniu .............................................................10 cm
b) podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
o frakcji 0/31,5 m – gruboœã po zagêszczeniu ..............10 cm
c) warstwa wi¹¿¹ca z masy mineralno emulsyjnej wykonanej
i wbudowanej w technologii „na zimno” grub. ............... 6,0cm
d) warstwa œcieralna typu „Slurry Seal” grub. .....................2,0cm

w km 0+500 – 2+702 - szerokoœã 4,0m
1.

warstwa ods¹czaj¹ca z piasku, gruboœã warstwy
po zagêszczeniu .......................................................10 cm
2. podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
o frakcji 0/32,5 m – gruboœã po zagêszczeniu ........10 cm
3. warstwa wi¹¿¹ca z masy mineralno emulsyjnej wykonanej
i wbudowanej w technologii „na zimno” grub. ….... 6 cm
4. warstwa œcieralna typu „Slurry Seal”
gruboœã po zagêszczeniu ………………...…….………2 cm
Ogólna gruboœã konstrukcji .......……………………… 28 cm

6. INNE
Pobocza na odcinku 0+000 – 0+500 nale¿y wykonaã po zebraniu
warstwy darniny i humusu na gùêbokoœã min. 10 cm (korytowanie)
Wykonanie utwardzonego pobocza przez dosypanie warstwy
kruszywa na istniej¹ce pobocze gruntowe jest niedopuszczalne.
Poniewa¿ utwardzenie pobocza wykonuje siê bez warstwy
zapobiegaj¹cej przenikaniu ziaren kruszywa do podùo¿a, przed
rozùo¿eniem kruszywa nale¿y podùo¿e zagêœciã do osi¹gniêcia
wskaênika zagêszczenia min. 0,9 wg normalnej próby Proctora.
Pobocza na odcinku 0+500 – 2+702 nale¿y wykonaã po zebraniu
skarp nasypów na szerokoœã min. 1,0m z wykonaniem
odpowiednich spadków pozostaùej czêœci skarp.
Opis i zakres robót zwi¹zanych z wykonaniem poboczy
przedstawiono w SST 04.01.01 „ koryto wraz z profilowaniem i
zagêszczaniem podùo¿a”
W km 1+700 pod drog¹ przebiega kolektor melioracyjny z przepustem
z rur betonowych o œrednicy 300mm zakoñczony studni¹ rewizyjn¹
fi1000mm w stanie technicznym b. zùym.
Poniewa¿ studnia jest zlokalizowana w osi projektowanej drogi,
wykonawca robót w uzgodnieniu i pod nadzorem Powiatowego Zarz¹du
Melioracji wykona now¹ studniê o œrednicy 1000mm poza lewostronn¹
granic¹ pasa drogowego, przedùu¿y istniej¹cy przepust i przyù¹czy go
do nowej studni. Po wykonaniu robót wykonawca przedstawi
inwestorowi protokóù koñcowego odbioru robót potwierdzony przez
Powiatowy Zarz¹d Melioracji.
Wykopy zwi¹zane z przebudow¹ sieci melioracyjnej nale¿y zasypywaã
i zagêszczaã warstwami o gruboœci 30 cm.
Roboty zostan¹ wycenione przez wykonawcê w kosztorysie ofertowym.
Ze wzglêdu na zapewniony nadzór ze strony Zarz¹du Melioracji nie
przewiduje siê wykonania oddzielnej Szczegóùowej Specyfikacji
Technicznej na roboty zwi¹zane z przebudow¹ kolektora.
Wycinka krzaków z pasa drogowego przedstawiona zostaùa jako
roboty przygotowawcze do robót ziemnych w SST 04.01.01 „koryto....”
Caùoœã zagadnieñ zwi¹zanych z przebudow¹ drogi nale¿y
wykonaã zgodnie z czêœci¹ graficzn¹ projektu oraz opracowanymi
oddzielnie Szczegóùowymi Specyfikacjami Technicznymi, w których
podaje siê obowi¹zuj¹ce Wykonawcê robót normy oraz przepisy
zwi¹zane.
Opracowaù: M Nowicki

2. - CZÆÚÃ RYSUNKOWA

Rys. nr 1 plan orientacyjny ... w skali 1:25 000
Rys. nr 2 przekrój konstrukcyjny odcinka
0+000 – 0+500............. w skali 1:25
Rys. nr 3 przekrój konstrukcyjny odcinka
0+500 – 2+702 ............ w skali 1:25
Rys. nr 4 projekt zagospodarowania terenu
w skali 1:1000
Rys. nr 5 profil podùu¿ny trasy
od km 0+000 – 0+850 w skali 1:100/1000
Rys. nr 6 profil podùu¿ny trasy
od km 0+850 – 1+750 w skali 1:100/1000
Rys. nr 7 profil podùu¿ny trasy
od km 1+750 – 2+702 w skali 1:100/1000

