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PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 101730 O 

 UL. GŁÓWNA W M. BĄKOWICE  

 

1.Podstawa  opracowania 
 

Projekt opracowano w oparciu o : 

 

 mapę w  skala 1:1000, 

 pomiary sytuacyjno-wysokościowe  w terenie, 

 KNNR-y,   

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(D.U. Nr 43 z 14.05.1999, poz.430), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. Nr 120 poz. 1133) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym / Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 roku / 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/ 

 Wytyczne Projektowania GDDP z 1992 r., 

 

2. Opis stanu istniejącego 
 

Droga  gminna nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice w chwili obecnej 

jest dość zniszczona. Na całej długości występują liczne nierówności, zapadnięcia i ubytki 

nawierzchni. Pobocza na całym odcinku drogi są zawyżone i utrudniają swobodny odpływ wód 

opadowych i roztopowych. Rowy na części odcinka kwalifikują się do konserwacji wraz z 

remontem przepustu pod drogą w miejscowości Bąkowice. W miejscowości znajduje się 

chodnik z płytek betonowych o szerokości od 1,0 m do 1,2 m. Chodnik na całej powierzchni 



jest zdeformowany i posiada liczne ubytki i spękania płytek. Stan chodnika uniemożliwia 

bezpieczne korzystanie z niego powoduje zagrożenie dla pieszych użytkowników drogi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan nawierzchni jezdni i chodnika 

 

 

 

 
 

Stan nawierzchni i poboczy gruntowych 

 

 

 

3. Opis stanu projektowanego 

 
W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze nr 101730 O ul. 

Główna w miejscowości Bąkowice  projektuje się wykonanie remontu nawierzchni 

bitumicznej. W miejscach wzmożonego ruchu pojazdów rolniczych przewidziano do 

wykonania obustronne pobocze utwardzone tłuczniem o szerokości 0,5 m. Powyższe pobocze 

ma zapewnić bezpieczeństwo podczas mijania się pojazdów rolniczych na wąskim odcinku 

drogi. Projekt przewiduje również remont przepustu drogowego w miejscowości Bąkowice. 

Wymieniona zostanie część przelotowa przepustu  wraz z wykonaniem nowych żelbetowych 

ścianek czołowych prefabrykowanych. Na części projektowanej drogi zostaną odmulone  rowy. 



W miejscowości Bąkowice zostaną wykonane nowe chodniki Przy krawężniku zostanie 

wykonany ściek z kostki betonowej gr 8 cm na ławie betonowej. Pozwoli to na sprawniejsze 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi i sprawniejsze skierowanie 

jej do rowów przydrożnych. Krawężniki należy wynieść o 12,0 cm w stosunku do 

projektowanej nawierzchni, a następnie wykonać chodnik  z kostki  obramowanej od strony 

posesji obrzeżem betonowym. Na całym odcinku  projektuje się chodnik  z kostki betonowej 

wibroprasowanej – o grubości na odcinku chodnik 6cm - szarej, na zjazdach grubości 8cm - 

czerwonej.  Na tym odcinku występują  zjazdy do posesji i na drogi boczne które należy 

wykonać z kostki betonowej o grubości 8cm. Pozostałe zjazdy nie zlokalizowane przy 

chodniku należy wykonać o nawierzchni bitumicznej. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych 

projekt zakłada wykonanie na odcinku bez chodnika pobocza utwardzonego – bitumicznego o 

szer. 1,0. Powyższy zabieg pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych i nie ograniczy 

skrajni drogowej dla pojazdów rolniczych. 

 

4. Konstrukcja nawierzchni 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą konstrukcje: 

 

Kategoria drogi – droga gminna 

 

Elementy przekroju normalnego: 

 

Parametry techniczne: 

 jezdnia - Pochylenie poprzeczne – 2 % , przekrój daszkowy, szerokość 5,0 m i 3,50 m. 

 promienie łuków – min. 12,0 m (promień zewnętrzny), 

 jednostronne poszerzenie bitumiczne szer. 1,0 m 

 projektowaną drogę wysokościowo dowiązano do istniejącego zagospodarowania i  

             ukształtowania terenu. 

 

     Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni – istniejący odcinek bitumiczny: 

- 5,0 cm – nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm, 

- 0-4 cm – w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/20 mm 

 



     Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika : 

- 6,0 cm – nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, 

- 3,0 cm - podsypka z miału kamiennego 

- 8,0 cm - w-wa podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 0-31,5 

- 10,0 cm – w-wa odsączająca z piasku naturalnego 

 

     Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej : 

- 8,0 cm – nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, 

- 3,0 cm - podsypka z miału kamiennego 

- 10,0 cm - w-wa podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 0-31,5 

- 15,0 cm – w-wa podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 25-63 

- 10,0 cm – w-wa odsączająca z piasku naturalnego 

      

Projektowana konstrukcja nawierzchni bitumicznej – odcinek gruntowy: 

- 5,0 cm – nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm, 

- 4,0 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 mm 

- 20,0 cm – w-wa podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 0-63 

- 10,0 cm – w-wa odsączająca z piasku naturalnego 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni bitumicznej – odcinek poszerzenia bitumicznego: 

- 5,0 cm – nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm, 

- 4,0 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 mm 

- 20,0 cm – w-wa podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 0-63 

- 10,0 cm – w-wa odsączająca z piasku naturalnego 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu bitumicznego: 

- 5,0 cm – nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm, 

- 8,0 cm - w-wa podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 0-31,5 

- 15,0 cm – w-wa podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 25-63 

- 10,0 cm – w-wa odsączająca z piasku naturalnego 

 

Projektowana konstrukcja pobocza: 

- 8,0 cm - w-wa tłuczniowa stabilizowana mechaniczna 0-31,5 



5. Odwodnienie nawierzchni 

Projekt zakłada, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych, a woda zostanie 

odprowadzona na pobocze i do ścieku przykrawężnikowego  dalej do rowu otwartego. Po 

wykonaniu nowej nawierzchni wszystkie urządzenia odwadniające zostaną wyregulowane do 

poziomu nowej nawierzchni. Projekt zakłada również remont istniejącego przepustu pod drogą 

gminna. Zostanie wymieniona część przelotowa przepustu wraz z wykonaniem nowych ścianek 

czołowych prefabrykowanych. 

 

6. Urządzenia obce  

 
Wszelkie roboty w pobliżu  urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie pasa drogi 

należy prowadzić  w  uzgodnieniu i pod nadzorem  instytucji sprawującej nadzór nad danym 

urządzeniem. W przypadku stwierdzenia występowania  urządzenia nie zinwentaryzowanego 

na planie sytuacyjnym należy bezwzględnie przerwać roboty, powiadomić właściwą 

instytucję, a dalsze prace kontynuować w sposób przedstawiony wyżej. Istniejące studzienki 

kanalizacyjne, zasuwy wodociągowe itp. które zostaną objęte nową nawierzchnią należy 

wyregulować wysokościowo z dostosowaniem do nawierzchni.  

 

7. Informacja odnośnie rejestru zabytków  

 
Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. 

 

 

8. Wpływ inwestycji na środowisko  

 
Wykonanie przedmiotowej drogi nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko. 

Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej zmniejszy zapylenie i hałas na terenie 

przyległym do drogi. 

 

 

 

 

Namysłów, wrzesień 2011 r. 


