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         I.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  
 

1. Zlecenie  inwestora – umowa z Gminą Wierzbica ul- Kościuszki 62 

z dnia 21.01.2013r.  

2. Uzgodnienia wstępne z Inwestorem- 

2- Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 

Nr- 32 poz- 32/ z dn- 03-/4-0888r- w sprawie  warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie- 

 4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych  wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 5- Generalnego Dyrektora 

Dróg Publicznych z dnia 13-/3-0886r- 

 5. Ustawa Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.Ust.Nr106 z 5 grudnia 

1///r- Poz- 0015 z późniejszymi zmianami-   

 6. Mapa w skali  1: 1000. 

 7. Wywiad w terenie i pomiary uzupełniające-  

     

II. LOKALIZACJA 

 

     Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Podgórki, odcinek o długości 650,00m. 

Droga gminna jest położona na terenie działek nr- 113 i 114 w 

obrębie Podgórki, gmina Wierzbica. 

Grunty te są własnością Gminy Wierzbica- 

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia9 

-napowietrzna linia energetyczna 

-wodociąg 

Wymienione urządzenia nie kolidują z projektowaną drogą, dlatego nie 

zachodzi konieczność przebudowy, bądź przełożenia w.w urządzeń-   

 

Istniejąca droga posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię żwirową, 

która wymaga naprawy-  

III. STAN  ISTNIEJĄCY    

   Przebudowywana droga dojazdowa do gruntów rolnych  w 

miejscowości Podgórki ma początek opracowania od działki nr3,2-

98/2, a koniec opracowania przy działce nr-00,1-19. 



 Jest to drogą gminną jedno-jezdniową, dwupasmową i dwukierunkową 

o przekroju drogowym, o długości 650,00m od km 0+000 do km 

0+650 i szerokości 3,//m oraz posiada pobocza o szer. 0,50m na 

długości 574,00 m. Istniejąca droga na odcinku 650,00m posiada 

nawierzchnię żwirową, bardzo zniszczoną o dużych ubytkach. Droga 

przebiega przez teren zabudowany o charakterze zagrodowym 

obsługując  ruch lokalny i dojazdy do gruntów rolnych. 

Przebudowywana  droga znajduje się poza granicami obszarów NATURA 

1/// i w niczym nie naruszy różnorodności biologicznej stanu 

zachowania szaty roślinnej i świata zwierząt tych obszarów- 

Istniejąca nawierzchnia drogi dojazdowej jest bardzo zniszczona, 

posiada duże ubytki i niskie parametry wytrzymałościowe i obecny 

stan powoduje dalszą jej degradację, co obniża przydatność 

eksploatacyjną drogi do przenoszenia ruchu kołowego jak i pieszego- 

 

 IV.   ZAKRES   OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest zwiększenie bezpieczeństwa dojazdów do 

gruntów rolnych i wygody ruchu kołowego i pieszego- 

Przebieg trasy drogi dojazdowej w miejscowości Pagórki oznaczono na 

planie orientacyjnym w skali 1:10000.  

Opracowanie obejmuje część drogową i kosztorysową polegające na 

wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni do parametrów ruchu o kategorii 

KR2. 

Przebudowa drogi gminnej polega na wzmocnieniu  istniejącej 

nawierzchni na długości 540,00m, ułożenie warstwy wyrównawczej  i  

ścieralnej na odcinku o długości 540,00 m. 

Z uwagi na duże ubytki istniejącej nawierzchni należy wykonać 

wyrównanie ubytków i wzmocnienie górnej warstwy podbudowy 

kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym /.52 (mieszanka 

optymalna)do 1/ cm grubości. 

Na całym odcinku szerokość jezdni wynosi 3,//m- 

Na odcinku 574,00m droga posiada pobocza o szerokości /,4/m, które 

należy wyprofilować i uzupełnić wraz ze zjazdami gospodarczymi 

kruszywem łamanym- 

Na istniejących zjazdach należy wykonać remont istniejących  

przepustów z rur o średnicy 2/ cm z murkami czołowymi, które  

należy posadowić na fundamencie z kruszywa łamanego /.20,4/ o 

grubości 0/ cm po zagęszczeniu- 



   Konstrukcja nawierzchni 

-droga jedno-jezdniowa i dwupasmowa, 

-obciążenie ruchem- KR2, 

-górną warstwę wyrównawczą podbudowy kruszywem /.52 

stabilizowanym mechanicznie( mieszanka optymalna)  o grubości 1/,// 

cm po zagęszczeniu, 

- warstwę  wyrównawczą  z masy mineralno- asfaltowej 0/16 o  

grubości do 3 cm po zagęszczeniu, 

 - warstwę ścieralną z masy mineralno- asfaltowej /.01,7 o grubości  

3 cm po zagęszczeniu, 

- pobocza drogi na długości 463,// m należy wyprofilować i uzupełnić 

obustronnie, przy krawędzi nawierzchni kruszywem łamanym /.20,4 

(mieszanka optymalna) stabilizowanym mechanicznie na szerokości 

0,50m. 

Konstrukcję nawierzchni oraz spadki przedstawiono na rysunkach w 

przekroju normalnym i przekroju konstrukcyjnym. 

Zastosowane materiały budowlane  muszą posiadać atesty  

I-B-DiM dopuszczające do obrotu materiałami budowlanymi  i 

odpowiadać obowiązującym normom ochrony środowiska- 

 Wyklucza się  zastosowanie kruszywa z odpadów hutniczych i 

destruktu. 

   Przekrój normalny i konstrukcyjny 

W przekroju normalnym zachowano istniejące wielkości spadków 

poprzecznych i podłużnych-   

-Wzmocnienie podbudowy o grubości 1/,//cm na odcinku o długości 

574,00m  i szerokości  3,1/ m oraz o długości 65,//m i szerokości 

4,00 m 

-warstwa wyrównawcza o grubości 3 cm na odcinku  650,00 m o 

szerokości  3,0/ m oraz 65,//m na szerokości 3,// m,  

-warstwa ścieralna o grubości 2 cm na całym odcinku drogi-  

Jezdnia posiada spadek daszkowy 2%. 

-Pobocza wyprofilować i uzupełnić kruszywem łamanym /.20,4 na 

szerokości /,4/ m na długości 463,// m ze spadkiem 6% 

-zjazdy gospodarcze należy uzupełnić  kruszywem łamanym /.20,4- 

   Przekrój podłużny 

Przebudowywana droga dojazdowa do gruntów rolnych przebiega w 

terenie płaskim-  

Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej należy istniejącą     



nawierzchnię wzmocnić i zachować dotychczasowy profil podłużny drogi- 

   

 Odwodnienie drogi 

Odwodnienie drogi na odcinku o długości 463,// m jest powierzchniowe 

i nie ulega zmianie, odbywa się za pomocą istniejących obustronnych 

rowów odwadniających wzdłuż drogi, które należy uregulować- 

Należy wykonać remont trzech istniejących przepustów z rur o 

średnicy 3/cm z murkami czołowymi. 

Rury należy posadowić na ławie z kruszywa łamanego /.20,4 

(mieszanka optymalna) o grubości 0/ cm po zagęszczeniu- 

Na istniejących zjazdach gospodarczych należy wykonać wymianę 

przepustów z rur o średnicy 2/cm wraz z murkami czołowymi na 

ławie z kruszywa łamanego /.20,4o grubości 10 cm po  

 

zagęszczeniu. 

 Oznakowanie 

Na przebudowywanym odcinku drogi nie przewiduje się żadnych zmian 

w oznakowaniu drogi. 

Wykonywanie  robót 

Na czas prowadzenia robót drogowych Wykonawca będzie wykonywać 

prace bez ograniczenia ruchu. 

Roboty drogowe Wykonawca rozpocznie po uprzednim ustawieniu 

oznakowania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami- 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

oraz dojazdach do miejsca wbudowania.   

Wykonawca  podczas realizacji robót odpowiada za bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe, oraz będzie przestrzegał bezpieczeństwa i higieny 

pracy i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu publicznego 

kołowego i pieszego w czasie realizacji robot aż do zakończenia robót i 

odbioru końcowego robót- 

Wykonawca na własny koszt wykona i zatwierdzi tymczasowy projekt 

organizacji ruchu i przystąpi do wykonywania robot po uprzednim ich 

oznakowaniu zgodnie z obowiązującymi wymogami instrukcji o 

oznakowaniu w chwili wykonywania robót. 

 Kosztorysy 

 Opracowane zawiera przedmiar robót, kosztorys ofertowy i kosztorys   



inwestorski. 

 Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie cen wskaźnikowych 

Sekocenbudu oraz cen na rynku  lokalnym. 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane pod nadzorem 

wykwalifikowanej kadry technicznej posiadających odpowiednie 

uprawnienia.  

Wykonawca  podczas wykonywania robót zapewni bezpieczeństwo i 

ochronę zdrowia oraz zapewni pracownikom odpowiednie przeszkolenie i 

wyposażenie w odzież roboczą i ochronną wymaganą dla ochrony życia 

i zdrowia. 

Podczas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się 

do wszystkich obowiązujących  przepisów w zakresie ochrony 

środowiska-  

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom postronnym i prawidłowo 

zabezpieczy składowanie materiałów i sprzętu- 

 Wykonawca będzie się stosował do obowiązujących  przepisów 

przeciwpożarowych w chwili wykonywania robót- 

 Ogólne warunki wykonywania robót         

 Warunki  wykonywania robót podano w przedstawionej  Szczegółowej  

Specyfikacji Technicznej- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami w chwili wykonywania robót przez Wykonawcę- 
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                -  Warstwa  ścieralna z masy mineralno-asfaltowej 3cm  

                   po zagęszczeniu 

 

                -  Warstwa wyrównawcza. z masy mineralno-asfaltowej do 

gr.4cmpo zagęszczeniu 

 

                -  Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego /.52 

                    do gr-1/cm po zagęszczeniu- 

                                                                     

                -  Istniejąca nawierzchnia przebudowywanej  

                   drogi dojazdowej  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA    TECHNICZNA 

 

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH 
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ODCINEK  OD KM 0+000 DO KM 0+650 

 

 

     Wymagania ogólne- 

  Wykonawca  powinien wykonywać wszystkie roboty zgodnie z 

dokumentacja budowlana i wykonawczą, Specyfikacją Techniczną oraz z 

obowiązującymi  normami  w chwili realizacji robót-  

   Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

oraz dojazdach do miejsca wbudowania. 

   Wykonawca  podczas realizacji robót odpowiada za bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe, prawidłową organizację ruchu  na czas wykonywania 

robót oraz będzie przestrzegał bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony 

zdrowia. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu publicznego 

kołowego i pieszego  w czasie realizacji robót aż do zakończenia robót 

i odbioru końcowego robót- 

   Wykonawca na własny koszt  wykona wszelkie prace pomiarowe 

potrzebne do prawidłowej    realizacji robót zgodnie z obowiązującymi  

normami w chwili realizacji robót- 

   Wykonawca  na własny koszt przeprowadza pełną  kontrolę i 

badania robót i jakości materiałów używanych podczas realizacji robót, 

oraz przeprowadza badania pobranych próbek- 

Wszystkie badania próbek i materiałów należy wykonać zgodnie  z 

obowiązującymi normami  w chwili realizacji robót i przy obecności 

Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe  wymogi ogólne  należy stosować zgodnie ze Szczegółową 

Specyfikacją nr- D-//-//-//- 

   Uzupełnienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie- 

Wykonawca na własny koszt  wykona prace pomiarowe potrzebne do 

prawidłowej realizacji robót zgodnie z obowiązującymi  normami w 

chwili realizacji robót oraz zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną  nr D-/0-/0-/0- 



Uzupełnienie podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym które będzie się 

mieścić w granicach pomiędzy krzywymi granicznymi zgodnie z normą 

PN-S-06102/97oraz zgodnie z normami PN-B-11111/96,PN-B-11112/96. 

Minimalna grubość wyrównawczej warstwy nie powinna być mniejsza niż 

01,// cm- Natomiast maksymalna powinna wynosić 1/,// cm- 

Wyrównywana warstwa podbudowy   powinna być rozkładana warstwami 

o jednakowej grubości, tak oby jej ostateczna grubość była zgodna z 

grubością zaprojektowaną- Wzmocnienie podbudowy powinno być 

wyprofilowane i zagęszczone zgodnie z wymaganymi spadkami- 

Do wyrównania podbudowy w przypadku warstwy jednowarstwowej należy 

użyć kruszywa o uziarnieniu /.20, natomiast w przypadku wyrównania 

wielowarstwowego należy użyć kruszywo o uziarnieniu /.52- 

  Zagęszczenie należy wykonać najpierw walcem ogumionym, a 

następnie wibracyjnym zgodnie z obowiązującą normą- Przed 

przystąpieniem do robót recepturę mieszanki należy zatwierdzić przez 

Zamawiającego- 

 Użyte kruszywo powinno odpowiadać obowiązującym normą w chwili 

wykonywania robót- 

Pozostałe  wymogi do  prawidłowej realizacji robót  należy stosować 

zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją nr- D-/3-/3-/1- 

  3.Skropienie podbudowy. 

 Do czyszczenia warstw nawierzchni należy użyć szczotki  

mechanicznej.  

Do skropienia podbudowy nieasfaltowej należy użyć kationowe emulsje 

średniorozpadowe lub upłynnione asfalty średnioodparowalne wg normy 

PN-C-96173 

  Do skropienia należy użyć skrapiarki lepiszcza- Orientacyjne zużycie 

lepiszczy do skropienia wynosi kationowej emulsji  asfaltowej wynosi od 

0,4 do 1,2 kg/m2 , oraz  

asfaltu upłynnionego od /,4 do /,56kg.m2. 

  Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w granicach dla 

kationowej emulsji asfaltowej wynosi w granicach od 20oC do 40 oC, a 

dla asfaltu 130oC do 150oC 

Pozostałe  wymogi do prawidłowej realizacji robót  należy stosować 

zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją nr- D-/3-/2-/0- 

  4.Warstwa  ścieralna i wyrównawcza9 

 Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy wykonać 



oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni  zgodnie z wymogami 

normy PN-S-96025/2000  

Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym 

zapewniającym równomierne skropienie lepiszczem. 

Układanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno  odbywać 

się przy suchej i ciepłej pogodzie gdy  temperatura w ciągu doby  

jest  powyżej + 4 oC 

Zabrania się układania betonu asfaltowego podczas ciągłych opadów- 

Warstwę  ścieralną należy wykonać zgodnie z normami PN-EN-

12591/2002 i PN-S-96025/2000. 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 

powinny być zgodne z normą PN-S-96025/2000.  

Dla warstwy ścieralnej nie dopuszcza się stosowania grysów wapiennych. 

 Do betonu asfaltowego należy stosować następujące materiały9  

 -grysy klasy I gatunku I zgodnie z normą   PN-B-11112/96 

 -piasek łamany zgodnie z wymogami normy  PN-B-11112/96 

 -mączka mineralna- wypełniacz zgodnie z normą   PN-S-96504/61 

 -lepiszcze bitumiczne- asfalt drogowy  PN-C-96170/65 

 Za jakość dostaw asfaltu odpowiada Wykonawca- 

 Układanie mieszanki należy wykonać jedynie przy użyciu  

 mechanicznej  układarki o wydajności dostosowanej do otaczarki- 

 Układanie musi się odbywać w ruchu ciągłym, bez postoju. 

 Łączenia z istniejącymi odcinkami  drogi należy wykonać poprzez 

pionowe obcięcie i następnie należy  posmarować lepiszczem-  

Wykonywana  nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna spełniać 

wymogi norm obowiązujące w chwili w jej układania - 

Początkowa temperatura mieszanki asfaltowej w czasie zagęszczania nie  

powinna być mniejsza dla asfaltu D4/ –135oC dla asfaltu D 70 –125 oC. 

 Zagęszczenie należy rozpoczynać od krawędzi nawierzchni do jej 

środka  

Wskaźnik zagęszczenia warstw z betonu asfaltowego nie powinien być 

mniejszy niż 87%- 

 Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy wykonać 

oczyszczenie podbudowy i skropić zgodnie z wymogami normy PN-S-

96025/2000  

Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym 

zapewniającym równomierne skropienie lepiszczem. 

Układanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno  odbywać 



się przy suchej i ciepłej pogodzie w temperaturze powyżej + 0/ 0C 

Zabrania się układania betonu asfaltowego podczas ciągłych opadów- 

   Warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną należy wykonać 

zgodnie z normami PN-EN-12591/2002 i PN-S-96025/2000. 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej powinny 

być zgodne z normą PN-S-96025/2000.  

Dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej nie dopuszcza się stosowania 

grysów wapiennych- 

Do betonu asfaltowego należy stosować następujące materiały9  

 -grysy klasy I gatunku I zgodnie z normą  PN-B-11112/96 

 -piasek łamany zgodnie z wymogami normy  PN-B-11112/96 

 -mączka mineralna- wypełniacz zgodnie z normą  PN-65/S-9654 

 -lepiszcze bitumiczne- asfalt drogowy 

Za jakość dostaw asfaltu odpowiada Wykonawca- 

Układanie mieszanki należy wykonać jedynie przy użyciu    

mechanicznej układarki o wydajności dostosowanej do otaczarki- 

Układania musi się odbywać w ruchu ciągłym, bez postoju. 

Łączenia z istniejącymi odcinkami drogi należy wykonać poprzez 

pionowe obcięcie i następnie należy  posmarować lepiszczem-  

Wskaźnik zagęszczenia warstw z betonu asfaltowego nie powinien być 

mniejszy niż 87% 

Pozostałe  wymogi do  prawidłowej realizacji robót  należy stosować 

zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją nr- D-/4-/2-/4- 

   Przepusty pod koroną drogi - 

Zasady ogólne wykonywania robót określona została w OST D-M-00-

00-00. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w 

zakresie regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu oraz 

zabezpieczyć ściany wykopu 

Elementy prefabrykowane przepustu oraz ścianki czołowe z 

prefabrykowanych elementów powinny być ustawione na 

przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacją techniczną-  

Styki poszczególnych elementów powinny być wypełnione zaprawą 

cementową zgodnie z normą PN-B-1450. 

Powierzchnię elementów prefabrykowanych należy zagruntować i 

zaizolować ściany przepustu- 

Pozostałe  wymogi do  prawidłowej realizacji robót  należy stosować 

zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją nr- D.03.01.02. 



  Pobocza  drogi  

  Ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy należy wykonywać 

ręcznie za pomocą łopat lub za pomocą sprzętu mechanicznego- 

Ścinanie należy rozpocząć od krawędzi pobocza do krawędzi jezdni 

zgodnie z założonym spadkiem- 

   Do uzupełnienia poboczy należy użyć  kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym które będzie się 

mieścić w granicach pomiędzy krzywymi granicznymi zgodnie z normą  

PN-S-/50/1.86oraz  zgodnie z normą 

PN-B-11000.85oraz normą PN-B-11112/96. 

Do badania równości i zagęszczenia wykonanych poboczy należy 

stosować normy BN-77/8931,BN89/8931/04 oraz PN-B-06714.  

Pozostałe  wymogi do  prawidłowej realizacji robót  należy stosować 

zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją nr. D.06.03.01. 

Kontrola jakości robót- 

Wykonawca robót jest zobowiązany do pełnego zakresu badań 

przewidzianych w w.w normach we własnym zakresie- 

Badania obejmują pełny zakres badań podczas całego procesu 

prowadzenia robót- 

Nierówności poprzeczne wykonywać cztero-metrową łatą- Nierówności 

poprzeczne nie powinny przekraczać 3 mm- 

Dokumentację wyników pomiarów i badań należy sporządzić w dwóch 

egzemplarzach i przedstawić Zamawiającemu przed zgłoszeniem do 

odbioru końcowego- 

Odbiór końcowy robót będzie dokonany przez Zamawiającego po 

przedstawieniu przez Wykonawcę wszystkich badań, atestów oraz 

pomiarów kontrolnych zgodnych z obowiązującymi  normami 

Inspektorowi Nadzoru i ich sprawdzeniu.   

 

 

 

 

 

 


