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Przebudowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kalwaryjskiej – w m. Wąsosz Górny wraz z sięgaczami
Inwestor: Gmina Popów

A.  Część  opisowa  :

3.  Opis  techniczny

3.1. Podstawa  opracowania

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 wydany przez Powiatowy Ośrodek
     Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Kłobucku

• Opinia  Nr  35/2009  z dnia 04.02.2009 r. Powiatowego  Zespołu  Uzgodnień 
Dokumentacji  Projektowej  w  Kłobucku

• Uzgodnienie na planie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie 
projektowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 2014 S Wąsosz-Kule

• Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku – 
pismo Nr ONS/NZ/523-12/509/09 z dnia 03.03.2009 r. w sprawie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu

• Postanowienie Starosty Kłobuckiego - Wydziału Rolnictwa i Ochrony  Środowiska 
Starostwa Kłobuckiego -  pismo  Nr ROŚ.II. 7633/13/09 z dnia 09.03.2009 r. w 
sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu

• Postanowienie Wójta Gminy Popów o braku obowiązku przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko 
ww. inwestycji – pismo nr OŚ.IV.7624/13/09 z dnia 13.03.2009 r.

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.).

• Katalog Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  Instytutu 
Badawczego  Dróg  i  Mostów  Generalnej Dyrekcji  Dróg  Publicznych  z 1997 r.

• Pomiary  uzupełniające  i inwentaryzacje  urządzeń,  wykonane  przez  zespół 
projektowy  „Projbud”  w  Częstochowie.

3.2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka drogi 
gminnej usytuowanej w istniejącym pasie drogowym.

3.3.  Lokalizacja

Projektowana  droga  jest przedłużeniem istniejącej ulicy Kalwaryjskiej. Początek 
opracowania w hekt. 0+00 stanowi istniejąca jezdnia o nawierzchni  bitumicznej. Na odcinku 
16,0 m od hekt. 0+00  nawierzchnia do całkowitej rozbiórki. Droga zlokalizowana po terenie 
Urzędu Gminy. Zakończenie na krawędzi drogi powiatowej – ulicy Nadrzecznej w hekt. 
2+99,32. Granicą terenu jest zabudowa mieszkalna od kierunku północnego i terenu 
częściowo zabudowanego od kierunku południowego (skarpa okalająca teren zabudowy).

3.4. Charakterystyka  stanu  istniejącego

Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej żużlem paleniskowym i 
niesortem tłuczniowym. Brak linii rozgraniczających pas drogowy. Przedmiotowa działka o nr 
ewid. 259/6 stanowi własność gminną i graniczy z istniejącą zabudową typu siedliskowego – 
zabudowa mieszkalna i gospodarska. Teren wokół działki gminnej zróżnicowany o lokalne 
wzniesienia od rzędnej 188,00 do 194,40 m npm. Przy południowej granicy działki 
zlokalizowane są kapliczki zwane „Kalwarią”. Są one przedmiotem kultu religijnego, gdzie 
odbywają się pielgrzymki wiernych. Nawierzchnia na całym odcinku bez  spadków 
poprzecznych i odwodnienia. Odcinek A-A1-A2 szer. 4,00 m o nawierzchni gruntowej. 
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Przebudowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kalwaryjskiej – w m. Wąsosz Górny wraz z sięgaczami
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Jedynie w okolicy skrzyżowania z ul. Nadrzeczną (drogą powiatową) utwardzony niesortem 
tłuczniowym (w części nasypowej). Odcinek A1-B-B2 szer. 6,00 – 6,50 m, utwardzony 
żużlem paleniskowym. Teren sporadycznie zadrzewiony, nie koliduje z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu.
Uzbrojenie terenu stanowią sieci :
-  sieć wodociągowa  ∅ 200 mm z przyłączami ∅ 45 mm
-  sieć napowietrzna eNN (przy drodze powiatowej)
-  sieć kablowa i napowietrzna telefoniczna 

3.5. Warunki  gruntowo – wodne

W oparciu o dokonane odkrywki i opinie mieszkańców oraz badań pod sieci wodociągowe , 
na omawianym terenie, stwierdzono, że w budowie geologicznej rejonu badań biorą udział 
osady jury górnej i czwartorzędu. Utwory czwartorzędowe zalegają na wapieniach tworząc 
pokrywę o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Są to osady piaszczyste 
(wodnolodowcowe) z wkładkami utworów spoistych, tworzących nieregularne płaty o 
zmiennej miąższości. Górne warstwy podłoża stanowią grunty przepuszczalne w postaci 
piasków. Warunki gruntowe i wodne określa się jako dobre.

3.6. Projektowana  trasa

Trasa  projektowana  przebiega  po  istniejącym  śladzie drogi gruntowej.  Początek 
opracowania  to  istniejąca nawierzchnia bitumiczna w hekt. 0+00 oznaczony jako pkt  „A” 
(16,00 m od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej) z  zakończeniem na krawędzi jezdni 
ul. Nadrzecznej (droga powiatowa relacji „Wąsosz– Kule”) w hekt. 2+99,32, oznaczonej jako 
pkt  „A2”. Odcinek „A-A1-A2” szer. 5,00 m o załamaniach osi  oznakowanych literowo 
„W”. Załamania osi od „W1” do „W4” wyokrąglono łukami poziomymi o  promieniach R  od 
22,5 m do 100m. Skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową o wyokrąglonych krawędziach 
łukami  R-8,0 m. W pkt. „A1” zaprojektowano dojazd do zlokalizowanej zabudowy 
siedliskowej szer. 5,00 m oznaczony A1-B-B2 z sięgaczami B-B1 i B3-B2-B4 szer. 3.00 m. 
Na głównym odcinku komunikacyjnym A-A1-A2 w hekt. 2+11 do 2+36 zaprojektowano 
prawostronną zatokę postojową dla samochodów osobowych w ilości 10 stanowisk.

3.7.  Profil  podłużny

Pod  względem  wysokościowym  niweletę  drogi  dowiązano  do  istniejącej krawędzi  jezdni 
drogi powiatowej w hekt. 2+99,32 oraz istniejącej nawierzchni ul. Kalwaryjskiej w hekt. 0+00 
i istniejących  zjazdów na posesje.  Jako poziom  odniesienia - reperu  roboczego -  przyjęto 
rzędną zaworu wodociągowego, zlokalizowanego w poboczu drogi gminnej w hekt. 0+09,00 
Rz-188,21  m npm. Na odcinku A-A1-A2 niweleta zaprojektowana  w osi istniejącej drogi z 
niewielkim odchyleniem w kierunku zachodnim (wcięcie w istniejącą skarpę) na odcinku  od 
hekt. 1+00 do 1+70, na pozostałym odcinku oś drogi utrzymać w odl. ~6,0 m od podnóża 
skarpy, znajdującej się po stronie północnej drogi. Na odcinku przy istniejących 
ogrodzeniach oś drogi utrzymać w odległości ~4,0 m od ogrodzeń. Na odcinku A1-B-B2 oś 
zlokalizowano w odległości 4,0 m od istniejących ogrodzeń występujących po stronie 
północnej dojazdu. 
Niweleta maksymalnie  przebiega po terenie istniejącym, jedynie na odcinku A-A1-A2 od 
hekt. 0+00 do 0+34 minimalnie wyniesiono niweletę ponad teren co umożliwi wykonanie 
przepustu drogowego w hekt. 0+21 umożliwiającego odwodnienie przyległego terenu po 
stronie zachodniej ul. Kalwaryjskiej. Od hekt. 2+50 do 2+90 niweleta zaprojektowana w 
nasypie, utrzymując spadek podłużny na dojeździe do skrzyżowania w wys. 3%. 
Minimalny spadek podłużny niwelety odcinka A-A1-A2 0,57 % maksymalny 8 %. Spadek 
niwelety odcinka  „A1-B-B2”  od 3 % do 1,82% z minimalnym wyniesieniem ponad istniejący 
teren i sięgaczy: B-B1 0,5 % i B3-B2-B4 6 – 7,6 %. Załomy niwelety wyokrąglono łukami 
pionowymi wklęsłymi i wypukłymi o promieniu R - 300 – 600 m.

4



Przebudowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kalwaryjskiej – w m. Wąsosz Górny wraz z sięgaczami
Inwestor: Gmina Popów

3.8. Przekroje  poprzeczne

Przekrój  poprzeczny  dla odcinka oznaczonego  „A-A1-A2” stanowi :
• Jezdnia  szer. 2 x 2,50  = 5,00 m  
• Pobocza  obustronne  szer. 1,00 m wzmocnione kruszywem kamiennym

Spadek poprzeczny jezdni jedno i dwustronny  do 2%, pobocza  5%
Pasy zieleni stanowią szerokości zróżnicowane i są uzależnione od geodezyjnego podziału 
terenu. Odcinek  „A-B-B2” o szerokości :

• Jednia szer. 2 x 2,50  = 5,00 m 
• Pobocza  obustronne  szer. 1,00 m wzmocnione kruszywem kamiennym 
• Rów prawostronny głębokości do 0,6 m i szer. 2,0 m

Zróżnicowane szerokości pasów zieleni.
Odcinek B-B1 i B2-B4:

• Jednia szer. 2 x 1,50  = 3,00 m 
• Pobocza  obustronne  szer. 1,00 m wzmocnione kruszywem kamiennym 

Zróżnicowane szerokości pasów zieleni.
Zjazdy na posesje o szer. jezdni 4,00 - 5,00 m

3.9. Nawierzchnia  i  podbudowa

Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o „Wytyczne techniczne projektowania 
obiektów i urządzeń budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji - projektowanie 
drogowych nawierzchni podatnych „WP-DP 20” i Katalogu Typowych Konstrukcji 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDP z 1997 r
Zaprojektowano konstrukcje jezdni do obciążenia osi 100 kN. 
Dla celów drogowych określa się istniejący grunt   jako  niewysadzinowy  przepuszczalny  o 
nośności podłoża „G1”  Wskaźnik zagęszczenia  podłoża Is>1,00 i wtórnego modułu 
odkształcenia E2>100 MPa. Moduł odkształcenia należy wyznaczyć poprzez obciążenie 
płytą o średnicy > 30 cm wg BN-64/8931-02.

Przyjęto konstrukcję nawierzchni podatnych dla kategorii ruchu KR-1 o grubości warstw :
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.3 cm o strukturze zamkniętej  0/12,8) 

wg PN-74/S-96022-4
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4 cm o strukturze częściowo zamkniętej 

(mieszanka 0/16) wg PN j.w. z obustronną odsadzką szer. 15 cm
• podbudowa gr. 20 cm (15 cm dla zatoki postojowej) z kruszywa łamanego o frakcji tłuczni 

31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-64/8933-02 z obustronna odsadzką szer. 
30 cm. Podbudowę należy zagęścić do osiągnięcia pierwotnego modułu sprężystości  

     E2 = min.100 MPa oraz w proporcji moduł wtórny do pierwotnego nie większy niż 2,2.
• warstwa odcinająca  z piasku gr. warstwy 13 cm z obustronna odsadzką szer. 30 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodporności :
łączna grubość zaprojektowanej konstrukcji wraz z warstwą podsypki wynosi : 3+4+20+13= 
40 cm i jest równa wymaganej  40 cm. Odcinek zatoki parkingowej od hekt. 2+11 do 2+36 
obudowany od strony najazdu krawężnikiem najazdowym  o wym. 15 x 22 cm (5 cm w 
świetle) na ławie betonowej z oporem. Obrzeże stanowisk postojowych w terenie zielonym 
stanowi krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm wystający w świetle 12 cm. Krawężnik 
posadowiony na ławie betonowej z oporem (beton C 16/20).
Pobocza szer. 1,0 m wzmocnione warstwą tłucznia gr. 10 cm po zagęszczeniu.
Rozwiązania  konstrukcyjne  wg  szczegółu  rys. Nr 4 „Przekroje  konstrukcyjne 
nawierzchni”.
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3.11. Odwodnienie  

Odwodnienie jezdni i przyległego terenu poprzez istniejące i projektowane spadki podłużne i 
poprzeczne w kierunku projektowanych przepustów drogowych. Część wód opadowych 
ulegnie infiltracji (tereny piaszczyste) a pozostała część zostaje sprowadzona do 
projektowanego odbiornika jakim jest rów otwarty jednostronny wzdłuż odcinka A1-B-B2. 
Dalszy odpływ w kierunku istniejącego przepustu drogowego okularowego 2 x 600 mm 
zlokalizowanego w koronie drogi powiatowej i dalej na tereny zalewowe rzeki Liswarty. 
Projektowane ukształtowanie terenu (wykonanie nasypów) oraz  prawidłowe odprowadzenie 
wód opadowych z przyległych terenów spowodowało konieczność zaprojektowania trzech 
przepustów drogowych. Pierwszy na odcinku A-A1-A2 w hekt. 0+21. Przepust z rur 
karbowanych Ø 400 mm długości 18,0 m z polietylenu dużej gęstości PEHD kl. SN 8, 
ułożonych na podsypce z piasku gr. 10 cm. Przepust z obudowanymi ściankami czołowymi z 
betonu wylewanego C 20/25 na fundamencie betonowym jw. W hekt. 2+50 zaprojektowano 
przepust analogiczny lecz z rur Ø 600 mm długości 12,0 m.
Na odcinku B2-B4, dojazdowym do posesji (dz. ewid. Nr 222), w hekt. 0+21,50 
zaprojektowano przepust ramowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wym. 0,8 x 
1,40 x 1,50 m na płycie wylewanej gr. 20 cm z betonu C 12/15 na warstwie piaskowej gr. 15 
cm po zagęszczeniu. W/w elementy stanowią własność właściciela posesji i są złożone w 
miejscu wbudowania. Rzuty i szczegóły konstrukcyjne przepustów wg rys. nr 5 „Przepusty-
rzuty, przekroje”.
 
3.12. Roboty  ziemne

 
                      Podstawowe roboty ziemne to częściowe wykopy i nasypy wyliczone metodą przekrojów 
                      poprzecznych. Ilość robót wyliczono w części tabelarycznej, które wynoszą :

• wykopy  181,3 m³
• nasypy   662,6 m³

Niedobór nasypów w ilości 481,3 m³ do uzyskania z korytowania i ukopu gruntu z 
transportem w miejsce wbudowania w nasyp. Roboty z korytowania jak i ukop i dowóz 
gruntu na nasyp wyliczono w części przedmiarowej kosztorysu.

                     3.13. Oznakowanie

Zachodzi potrzeba oznakowania samego skrzyżowania z drogą powiatową. Należy ustawić 
znak pionowy  A-7 „ustąp pierwszeństwa” przed skrzyżowaniem z drogą powiatową oraz 
znaki pionowe A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej 
stronie” i A-6c  „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie” na 
drodze powiatowej przed skrzyżowaniem dróg . Szczegółowa lokalizacja znaków wg rys. nr 1 
„plan sytuacyjno – wysokościowy”.

                      3.14. Roboty dodatkowe

                       W ramach   robót dodatkowych należy dokonać odkrywki istniejących kabli telefonicznych 
i zabezpieczyć je w miejscach skrzyżowań z drogami rurami dwudzielnymi typu Arota. 
Zaleganie kabli przedstawiono na rys. Nr 1 . 
Dokonać umocnienia skarpy po stronie zachodniej na odcinku A-A1-A2 od hekt. 1+00 do 
1+65. Umocnienie płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi o wym. 60 x 40 x 10 
cm na warstwie cementowo – piaskowej gr. 10 cm. 

Uwaga   -   przed  rozpoczęciem  robót , wykonawca dokładnie  zlokalizuje  zaleganie 
kabli  teletechnicznych  i  sprawdzi  głębokość  posadowienia.  Roboty  wykonywać 
ręcznie  ze  szczególną  ostrożnością  pod  nadzorem  administratora  tych  urządzeń.
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3.15.  Bezpieczeństwo  i  ochrona  zdrowia.
A. Część  opisowa  

Podstawa opracowania  -  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r 
(Dz.U.  Nr  120 poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r)

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów

Przewidywane  roboty budowlane w zakresie dróg:
• Roboty rozbiórkowe (jezdnia +podbudowa + przepust) 
• Wykonanie nasypu (roboty ziemne) w części projektowanej jezdni
• Wykopy  podłużne  - wykonanie rowu
• Wykonanie przepustów drogowych
• Wykonanie korytowania
• Budowa  jezdni  o nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  
• Wzmocnienie pobocza warstwa kruszywa łamanego
     
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak  obiektu  budowlanego  typu  kubaturowego.  Obiekt  budowlany  istniejący  to  jezdnia 
tymczasowo  utwardzona  bitumem,  przepust  drogowy  z  rur  betonowych  
∅ 300 cm  bez  ścianek czołowych – do rozbiórki oraz przepust okularowy 2 x 600 mm pod 
drogą powiatową nr 2014S.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą   
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
 -  brak.

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń 

Przewidywane zagrożenia w czasie dokonywania rozbiórek nawierzchni utwardzonych 
sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki). Wykonywanie ukopów gruntu koparką, 
przemieszczenie gruntu w część nasypową  spycharką oraz transport   samochodami 
samowyładowczymi.   Zagrożenie bezpośrednie dla pracowników w rejonie pracy koparki, 
spycharki i pracy walca przy zagęszczeniu podbudowy.  Wykonywanie  robót  ziemnych
w  rejonie  zalegania  kabli  i  urządzeń energetycznych .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych robót kierujący zespołem ludzi, winien 
przypomnieć i pouczyć o bezpiecznych zasadach i metodach pracy. Pouczenie winno 
dotyczyć przewidywanego zakresu robót, użytego sprzętu  i środków transportowych.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy „ Plan bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia”.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów 
dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie  wykonywał pracy w  warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne 
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oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych  na 
budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego. 

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie 
tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek, 
zgarniarek  i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób 
przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dźwiękowy  ostrzegający 
robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie 
koparki  winien  być  umieszczony  wyraźny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w 
zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej 
całkowitym  unieruchomieniu.
Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty 
nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. 
Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki 
w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych 
powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla 
rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać w ubraniach i okularach ochronnych, 
oddychać przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie przy docinaniu kostek brukowych). 
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