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1. Cel opracowania 
        
    Celem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej (ulicy Zakładowej )                                 

w miejscowo�ci Przywory na długo�ci 243 mb.  

 
2. Opis stanu istniej�cego 
 
    W chwili obecnej droga b�d�ca przedmiotem tego opracowania jest drog� gminn� nie 

utwardzon�, nie zachowuj�c� wymogów dla dróg o ruchu lekkim pod wzgl�dem 

bezpiecze�stwa i funkcjonalno�ci. W zwi�zku z istniej�c� sytuacj�, konieczne jest 

zastosowanie technologii remontowej, maj�cej na celu poprawienie warunków  

funkcjonalno- u�ytkowych zwi�zanych z cechami geometrycznymi nawierzchni (, równo��, 

szorstko��). 

 
3. Koncepcja rozwi�zania projektowego 
 
     Propozycj� rozwi�zania jest wykonanie  w: 

 przekroju A-A  

- nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm koloru czerwonego  

-  podsypka z  miału kamiennego gr.3cm,  

- podbudowa  z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.20cm  

-  warstwa ods�czaj�ca z pospółki gr.15cm . 

Przekrój B-B  

- nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm koloru czerwonego  

-  podsypka z  miału kamiennego gr.3cm,  

- podbudowa  z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.20cm  

-  warstwa ods�czaj�ca z pospółki gr.15cm . 

Przekrój C-C 

- nawierzchni z kostki brukowej gr.10cm koloru szarego   

-  podsypka z  miału kamiennego gr.3cm,  

- podbudowa  z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.30cm  

-  warstwa ods�czaj�ca z pospółki gr.15cm . 

 
3.1 Ogólny obmiar projektowanego odcinka 
 
Długo�� projektowanego odcinka: 243,0  mb. 

 Długo�� remontowanego odcinka drogi  w którym wyst�puje przekrój: 

 A-A wynosi 53 mb. szeroko�� nawierzchni z kostki bet. wynosi  2,55m 

 B-B wynosi 107 mb szeroko�� nawierzchni  kostki bet. wynosi  3,5m 

 C-C wynosi 83 mb szeroko�� nawierzchni kostki bet. wynosi  6,0m 

 
 



4. Wykonanie robót 
 
Na ogólny zakres robót b�d� si� składa�: 

 -     rozbiórka istn. ogrodzenia 
-     rozbiórka ist. kraw��nika w ci�gu przekroju B-B 
-     przestawienie ist. słupa  o�wietleniowego  
-     likwidacja nieczynnej studni teletechnicznej   
- korytowanie istniej�cej nawierzchni 
- wykonanie nowej warstwy podbudowy  
- wykonanie  kraw��ników wbudowanych na ławach betonowych. 
-     wykonanie nawierzchni  jezdni z kostki brukowej    
-     wykonanie poboczy z kamienia łamanego gr.10cm  
-     wyregulowanie istniej�cych wpustów oraz studzienek kanalizacyjnych 

 
 
4.1.1. Usuni�cie lokalnych zawy�e� oraz wykorygowanie starej nawierzchni 
 
       W zwi�zku z mo�liwym wyst�pieniem nierówno�ci na istn. drodze , nale�y wyrówna� 

miejscowe zawy�enia. Przed wykonaniem nowej warstwy podbudowy konieczne jest 

wykorygowanie nawierzchni .  

Do wykonania w/w robót nale�y u�y� odpowiedniego sprz�tu tj. ładowarki , równiarki , 

spychokoparki.  

 

4.1.2. Wyrównanie i zag�szczenie  koryta nowego korpusu jezdni  
 
    W celu uzyskania nale�ytej równo�ci oraz odpowiedniej rz�dnej wysoko�ciowej, nale�y 

nierówno�ci zwi�zane z u�ytkowaniem drogi wyrówna� kruszywem o uziarnieniu 0–31,5 mm   

na warstwie którego nale�y uzyska� wska�nik zag�szczenia > 0.950. Po wykorygowaniu 

nale�y wykona� podbudow�  z kamienia łamanego 0-31,5mm. 

Do wykonania wyrównania kruszywem nale�y u�y� urz�dze� ( wg. mo�liwo�ci  równiarki  

lub spychu ), które zapewni� nale�yte wyprofilowanie powierzchni.   

   Nast�pnym etapem robót jest zag�szczenie utworzonego nasypu. 

Do uzyskania prawidłowego wska�nika  zag�szczenia, nale�y u�y� walców �rednich 

wibracyjnych.   

Niwelet� remontowanej drogi nale�y dostosowa� do rz�dnych w danym przekroju 

pokazanych na rysunkach szczegółowych i powi�za� z istniej�cymi zjazdami 

indywidualnymi. 

 

5. Postanowienia ko�cowe 

 
W zwi�zku z konieczno�ci� powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych 

projektowan� jezdni� nale�y wykona� z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% do 

�cieku przykraw��nikowego , natomiast �ciekiem do przebudowanego wpustu 

drogowego podwójnego (spadek zaznaczony na planie sytuacyjnym).   



        

 Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia kontroli jako�ci robót okre�lonych 

w w/w  SST. 

        Na wykonawcy spoczywa równie� obowi�zek wykonania oznakowania obr�bu                            

         prowadzenia robót.   

         Wszelkie zmiany (dotycz�ce wykonania robót , doboru rodzaju i ilo�ci materiałów oraz    

         obmiaru robót), które maj� znacz�cy wpływ na jako�� wykonanej nawierzchni i na     

         warto�� kosztorysow� , nale�y przed przyst�pieniem do robót uzgodni� z In�ynierem     

         Rezydentem.     

 
6. Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 
 

Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania 

 

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja, 

b)Roboty pomiarowe, 

c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki, 

d)Roboty zwi�zane z wykonaniem podbudowy jezdni, 

e)Roboty zwi�zane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy, 

f)Roboty zwi�zane z wykonaniem oznakowania, 

g)Roboty wyko�czeniowe. 

 

6.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stworzy� zagro�enie bezpiecze�stwa i 
zdrowia ludzi 

              -rejon pasa drogowego, 

              -tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy, 

 

6.2. Informacje dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 
budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce ich wyst�pienia. 

 

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 6. istniej� zagro�enia spowodowane 

prowadzeniem robót w pobli�u u�ytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagro�enia 

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obni�enia sprawno�ci wzroku i słuchu. 

 

 

 

 



6.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do zagro�enia. 

 

1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musz� by� oznakowane i 

zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym 

przez wykonawc� robót i zatwierdzonym przez Starost� Powiatu Opolskiego , 

2) Wykopy musz� by� zabezpieczone wygrodzeniami, 

3) Prace z u�yciem d�wigów i �urawi nale�y poprzedzi� wytyczeniem zabezpieczeniem 

stref niebezpiecznych, 

4) Wszystkie tereny robót, na których prace b�d� prowadzone w porze nocnej nale�y 

o�wietli� �wiatłem o nat��eniu min. 100 lux. zwracaj�c uwag� aby o�wietlenie nie 

o�lepiało u�ytkowników drogi. 

 

6.4. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

1) Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do robót niebezpiecznych 

 

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których wyst�puj� zagro�enia, 

nale�y go zapozna� z istniej�cymi zagro�eniami i przeszkoli� w czasie instrukta�u na 

stanowisku pracy, fakt ten odnotowa� i potwierdzi� przez pracownika w karcie szkolenia. 

 

2) �rodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cej przed zagro�eniami 

Istnieje konieczno�ci stosowania przez pracowników ni�ej wymienionych �rodków 

ochrony indywidualnej, zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�: 

-Pomara�czowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac, 

-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 

-R�kawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 

-Maski ochronne przy robotach pyl�cych, 

-Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB, 

-Nakolanniki przy pracach w pozycji kl�cz�cej. 

 

 

 

 

 



3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

 

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nale�y prowadzi� pod bezpo�rednim nadzorem 

kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upowa�nionych przez nich z 

odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP. 

 

6.5. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

 

Materiały niebezpieczne nale�y składowa� i transportowa� w szczelnych i zamkni�tych 

pojemnikach zgodnie z instrukcj� producenta. 

  6.6. �rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych. 

 

-teren robót nale�y odpowiednio oznakowa�, 

-zabezpieczy� teren zaplecza i magazynów, 

 

6.7. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 

 

  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb�dne do prawidłowej eksploatacji maszyn      

i innych urz�dze� technicznych nale�y przechowywa� w Biurze Kierownika budowy. 

                                                                                                   
 
 
         Autor opracowania: 
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