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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Kolejowej (droga gminna nr
114690R) znajdującej się na terenie miasta Jedlicze.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie
krośnieński, na działce ewidencyjnych nr 1264 obręb 0001 Jedlicze.
Lokalizację inwestycji przedstawia rysunek 1 Plan orientacyjny.

2. Podstawa opracowania
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r) z późniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 144)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290)
Kopia mapy zasadniczej skala 1:500
Wizje lokalne w terenie pomiary sytuacyjno - wysokościowe
Uzgodnienia z inwestorem

3. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest dokumentem przeznaczonym do zgłoszenia robót
budowlanych polegających na przebudowie ul. Kolejowej w Jedliczu. Inwestycja swoim
zakresem obejmuje cały odcinek drogi gminnej nr 114690R a w szczególności:
 wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni
 wykonanie nowej nawierzchni chodników
 poprawę systemu odwodnienia drogi
Zakres inwestycji przedstawia rysunek 2 Plan sytuacyjny.

4. Opis stanu istniejącego
Objęty opracowaniem odcinek ul. Kolejowej rozpoczyna się w km 0+006,39 na
skrzyżowaniu z ul. dr. Feliksa i Zygmunta Tokarskich na granicy działki nr ewid. 1264 (gdzie
km 0+000,00 przecięcie osi DG114690R - ul. Kolejowa z DP1847R - ul. dr. Feliksa i
Zygmunta Tokarskich), a kończy w km 0+213,83 na granicy działki nr ewid. 1264. Stan
techniczny wlotu skrzyżowania od ul. Kolejowej z ul. dr. Feliksa i Zygmunta Tokarskich
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między km 0+000,00 a km 0+015,00 można określić jako dobry, na nawierzchni brak jest
typowych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych (spękań, łat, wybojów czy ubytków
kruszywa i lepiszcza), jezdnia obramowana jest stosunkowo nowymi krawężnikami
betonowymi o szer. 15cm z wyniesieniem ponad konstrukcję nawierzchni około 11cm13cm.Na dalszym odcinku ulicy Kolejowej stan nawierzchni ze względu na występowanie
licznych pęknięć podłużnych i siatkowych, łat o nieregularnych kształtach ze sporymi
wykruszeniami masy oraz ubytków ziaren i lepiszcza należy określić jako zły.
W stanie istniejącym ul. Kolejowa posiada jednojezdniowy dwupasowy przekrój o
szerokości od około 7,50 – 7,00 m w rejonie skrzyżowania z DP1847R przez 5,80-6,30m na
dalszym odcinku, do km 0+149,00 gdzie stopniowo zwiększa swoją szerokość aż do km
0+177,00 tworząc rozległy plac o nawierzchni bitumicznej o średniej szerokości około18,00m
ciągnący się do istniejącego ogrodzenia (km 0+213,83). Pochylenie poprzeczne jezdni
jednostronne na kierunek południowo – zachodni wacha się pomiędzy 1,4 % a 2,2 %
Północno - wschodnia krawędź jezdni ograniczona jest będącym w złym stanie krawężnikiem
betonowym o szerokości 15cm, wyniesienie krawężnika ponad konstrukcję nawierzchni
wynosi od 2 – 8cm. Przy krawędzi jezdni znajduje się chodnik z płyt betonowych. Na
przeważającym odcinku chodnik posiada stałą szerokość około 1,70m, na końcowym około
sześćdziesięciometrowym odcinku ul. Kolejowej szerokość chodnika jest zmienna od 1 - 2,50
m. Stan nawierzchni chodnika zły płyty popękane nierówne, obrzeża betonowe grubości 8 cm
stanowiące zewnętrzne obramowanie chodnika często przewrócone, część chodnika przykryta
jest warstwą ziemi porośniętej trawą. Południowo - zachodnia krawędź jezdni bez krawężnika
z poboczem gruntowym zarośniętym trawą i wyniesionym ponad krawędź nawierzchni co w
znacznym stopniu utrudnia spływ wody opadowej z drogi.
Istniejące odwodnienie jezdni i chodnika - powierzchniowe, realizowane jest przez
spadki podłużne i poprzeczne oraz istniejący rów drogowy. Ponieważ rów przydrożny
znajduje się tylko przy części ul. Kolejowej pomiędzy km 0+017 a km 0+111 sporym
problemem w stanie istniejącym jest brak możliwości odprowadzenia wody z końcowego
odcinka ul. Kolejowej pomiędzy km 0+111 a km 0+213,83. Zarośnięte pobocza,
ukształtowanie terenu poza Południowo- zachodnią krawędzią jezdnia na tym odcinku oraz
spora utwardzona zlewnia (plac szer. ok. 18m) powoduje że szczególnie przy większych
opadach tworzą się zastoiska wody. Sam rów jest częściowo zamulony i zarośnięty krzewami.
Na odcinku objętym opracowaniem, występuje 5 zjazdów indywidualnych i 1 publiczny.
Rodzaj nawierzchni na istniejących zjazdach:
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nawierzchnia z kostki betonowej 2 zjazdy



nawierzchnia bitumiczna 2 zjazdy



nawierzchnia z płyt betonowych prefabrykowanych 1 zjazd



nawierzchnia betonowa monolityczna 1 zjazd

5. Opis stanu projektowanego
5.1. Podstawowe parametry techniczne
Parametry techniczne ul. Kolejowej (DG114690R) przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Parametry techniczne ul. Kolejowej
L.p.
1.

Parametr

Wartość/opis

Klasa drogi
(ilość jezdni /pasów ruchu)

2.

Położenie

3.

Typ przekroju

4.

Prędkość projektowa

5.

Szerokość jezdni (pasów ruchu)

6.

Podstawowa szerokość chodnika
przy jezdni

L 1/2

Na terenie zabudowy

7.

Podstawowa szerokość pobocza

8.

Dopuszczalny nacisk osi
pojazdu

9.

Kategoria obciążenia ruchem

Uliczny
/
Pół uliczny
30 km/h
6,00 m
(2x3,00 m)

Uwagi
Droga jednojezdniowa dwupasowa
Zgodnie z definicją w §3 pkt.2)
rozporządzenia (Dz. U. nr 43 z dnia 14
maja 1999r) w terenie dominują
obszary o miejskich zasadach
zagospodarowania, wymagające
infrastruktury technicznej.
Od km 0+006,39 do km 0+015,94 oraz
od km 0+110,00 do km 0+213,83
Od km 0+015,94 do km 0+110,00

2,00 m

Występuje po północno - wschodniej
stronie

1,50 m
0,75 m

Występuje po południowo- zachodniej
stronie:
przekrój pół uliczny
przekrój uliczny

100 kN/oś
KR1

5.2. Rozwiązanie sytuacyjne
Początek

przebudowywanej

ul.

Kolejowej

znajduje

się

na

skrzyżowaniu

projektowanej osi ulicy z istniejącą osia ul. dr. Feliksa i Zygmunta Tokarskich. Zakres robót
objętych zgłoszeniem na skrzyżowaniu wyznacza granica pomiędzy działką 1264
(DG114690R) a działką 1265 (DP1847R). Następnie ul. Kolejowa biegnie po śladzie
istniejącym w kierunku zbliżonym do północno zachodniego. Na projektowanym odcinku
występuje jedno niewielkie załamanie osi trasy na kierunek północny w km 0+087,63. Koniec
przebudowywanej ul. Kolejowej znajduje się w km 0+213,83 na przecięciu projektowane osi
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ulicy z granicą działki nr ewid. 1264. Zakres robót wyznacza tutaj linii istniejącego
ogrodzenia na działce 1264.
W związku z tym że w stanie istniejącym jezdnia ulicy Kolejowej posiada zmienną
szerokość konieczna była niewielka korekta przebiegu sytuacyjnego umożliwiająca
ujednolicenie szerokości jezdni do 6 m. Krawędzie jezdni na wlocie skrzyżowania z ul. dr.
Feliksa i Zygmunta Tokarskich wyokrąglono łukami o promieniach R=10m i R=12m
dostosowanymi sytuacyjnie i wysokościowo do istniejących krawężników na DP1847R. W
miejsce istniejącego chodnika z płyt betonowych po północno - wschodniej stronie
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej gr. 6cm o podstawowej szerokości 2 m z
całkowicie nową konstrukcją nawierzchni nowymi krawężnikami i obrzeżami. Wyznaczono
też zjazdy przez chodnik do posesji znajdujących się po północno - wschodniej stronie ulicy
Kolejowej - obniżony krawężnik do 2cm kostka betonowa czerwona grubości 8 cm. Ze
względu na ograniczenia wysokościowe związane z rzędnymi istniejących wejść do budynku
nr 4 jak również wykorzystywanie części działki nr 1205/6 przez hurtownię materiałów
budowlanych jako plac składowy, również tutaj na chodniku zdecydowano się na obniżony
krawężnik i kostkę betonową grubości 8 cm.
Po stronie południowo - zachodniej pomiędzy km 0+015,94 a km 0+110 projektowana
jezdnia nie jest ograniczona krawężnikiem. Na wspomnianym wyżej odcinku projektuje się
odtworzenie poboczy gruntowych, oczyszczenie z krzewów i mułu istniejącego rowu wraz z
umocnieniem jego dna ściekiem typu mulda oraz skarp płytami ażurowymi. Oczyszczeniu
zostaną poddane także istniejące przepusty pod zjazdami. Na odcinku pomiędzy km 0+110 a
km 0+213,83 południowo – zachodnią krawędź jezdni projektuje się jako ograniczona
krawężnikiem betonowym z poboczem gruntowym.
Istniejące zjazdy występujące po stronie południowo – zachodniej ulicy Kolejowej
zostaną dowiązane sytuacyjnie i wysokościowo do przebiegu projektowanej drogi biorąc pod
uwagę istniejącą szerokość i rodzaj nawierzchni poszczególnych zjazdów.

5.3. Rozwiązanie wysokościowe
W związku ze złym stanem technicznym istniejącej nawierzchni ulicy Kolejowej oraz
sporym ruchem pojazdów ciężkich związanym z funkcjonowaniem w jej sąsiedztwie
hurtowni materiałów budowlanych zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni
dwoma warstwami z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm.
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Rozwiązanie wysokościowe ulicy Kolejowej zostało zaprojektowane na podstawie
istniejącej niwelety biorąc pod uwagę grubość wzmocnienia, poprawę funkcjonowania
systemu odwodnienia jak też konieczność dowiązania się do sieci punktów stałych takich jak:
istniejące zjazdy, skrzyżowania, wejścia do budynku.
Projektowane pochylenia podłużne niwelety ul. Kolejowej wynoszą:
- od km 0+006,39 (zakres robót) do km 0+020,00 1,58%
- od km 0+020,00 do km 0+084,00 0,61%
- od km 0+084,00 do km 0+144,66 0,31%
- od km 0+144,66 do km 0+169,50 - 0,28%
- od km 0+169,50 do km 0+213,83 0,25%
Przebieg wysokościowy ul. Kolejowej przedstawiono na rysunku 5 Profil podłużny ul.
Kolejowej.

5.4. Przekroje typowe
Przekrój drogi gminnej nr 114690R zaprojektowano jako uliczny na odcinku od km
0+006,39 do km 0+015,94 i od km 0+110,00 do km 0+213,83 oraz pół uliczny od km
0+015,94 do km 0+110,00. Na całej długości przebudowywanej ulicy Kolejowej w związku z
uzyskaniem korzystnych warunków odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano
jednostronne pochylenie nawierzchni jezdni.
Wartość pochyleń poprzecznych jezdni jest dostosowana do pochyleń występujących
w stanie istniejącym i wynosi:
- od km 0+010,75 do km 0+168,00 2,00 %
- od km 0+177,00 do km 0+213,83 1,50 %
Zastosowano krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm i na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu
C12/15. Jako typowe, docelowe odsłonięcie krawężników przy jezdni przyjęto 12cm. Stosuje
się też lokalnie krawężnik obniżony (odsłonięcie 2cm)
Przy jezdni po północno-wschodniej stronie zaprojektowano chodnik z kostki
betonowej czerwonej grubości 6 cm (lokalnie kostka gr. 8 cm). Chodnik jest ograniczony z
jednej strony krawężnikiem betonowym a z drugiej strony obrzeżem betonowym o
wymiarach 8x30cm ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz na ławie
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betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Chodnik posiada pochylenie poprzeczne
jednostronne 2% w kierunku jezdni.
Po stronie południowo - zachodniej na odcinku drogi o przekroju pół ulicznym gdzie
występuje istniejący rów odtworzono pobocze gruntowe o szerokości 1,5 m z kruszywa
łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o pochyleniu 8 %. Zarówno skarpy jak i
dno rowu umocniono betonowymi elementami prefabrykowanymi (ściek typu mulda na dnie
rowu oraz płyta ażurowa na skarpie). Pochylenie skarp 1:1,5. W związku z niewielkim
pochyleniem podłużnym niwelety na odcinku o przekroju ulicznym po południowo –
zachodniej stronie drogi przy krawężniku w celu sprawniejszego odprowadzenia wody
zaprojektowano ściek z 2 rzędów kostki betonowej gr. 8cm obniżony o 2cm względem góry
konstrukcji nawierzchni, za krawężnikiem zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości
0,75m i pochyleniu 8 % obsiane trawą.
Przekroje typowe na poszczególnych odcinkach przebudowywanej ul. Kolejowej
przedstawiono na rysunku 3 Przekroje typowe.

6. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano następujące rozwiązania:


Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni ul. Kolejowej:
- 3 cm – warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S
- 5 cm – warstwa wzmacniająca beton asfaltowy AC16W
- w zależności od potrzeb profilowania istniejącej nawierzchni frezowanie i / lub
dodatkowa warstwa wyrównawcza o gr. min. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W



Konstrukcja poszerzenia nawierzchni ul. Kolejowej:
- 3 cm – warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S
- 5 cm – warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W
- 20 cm - podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- 35 cm – podbudowa pomocnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
Uwaga: na połączeniu starej i nowej nawierzchni pomiędzy warstwami asfaltowymi
zaprojektowano warstwę przeciwspękaniową z geosiatki.
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Konstrukcja chodnika:
- 6 cm – warstwa ścieralna kostka betonowa czerwona typu Holland
- 5 cm – podsypka cementowo - piaskowa
- 15 cm - podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- 20 cm – podbudowa pomocnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie



Konstrukcja na zjazdach i chodniku przy obniżonym krawężniku:
- 8 cm – warstwa ścieralna kostka betonowa czerwona typu Holland
- 5 cm – podsypka cementowo - piaskowa
- 15 cm - podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- 20 cm – podbudowa pomocnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

7. Odwodnienie
Odwodnienie

ulicy

Kolejowej

zaprojektowano

jako

powierzchniowe

dzięki

zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych na jezdni i
chodniku. Woda opadowa spływa do istniejącego rowu bezpośrednio – na odcinku o
przekroju pół ulicznym, lub za pośrednictwem ścieku z 2 rzędów kostki i odcinka kanalizacji
deszczowej.
Zaprojektowano kolektor kanalizacji deszczowej z rur litych PVC SN8 o średnicy
250mm oraz studzienki rewizyjne systemowe z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm z
teleskopowym żeliwnym włazem klasy C250. Studzienki ściekowe betonowe o średnicy
500mm z osadnikiem wyposażone w pierścień odciążający, pierścień utrzymujący i wpust
żeliwny klasy D400. Projektowane przykanaliki z rur litych PVC SN8 o średnicy 200mm.
Wylot kanalizacji do rowu betonowy, zastosować rozwiązanie typowe na rurę średnicy
250mm zgodnie z KPED.
Elementy projektowanego odwodnienia zlokalizowane są poza krawędzią jezdni w
sposób nie kolidujący z istniejącym uzbrojeniem terenu.
Istniejący rów jak i znajdujące się na nim przepusty pod zjazdami należy oczyścić i
odmulić. Dno rowu oraz skarpy należy umocnić prefabrykowanymi elementami betonowymi.
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8. Infrastruktura zewnętrzna.
Zakres robót związanych z przebudową ulicy Kolejowej nie powoduje powstania
kolizji z sieciami i urządzeniami infrastruktury zewnętrznej. W związku z wzmocnieniem
nawierzchni nastąpi jedynie potrzeba regulacja wysokościowa włazów studzienek
kanalizacyjnych.
Nie wyklucza się jednak istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji,
które nie zostały geodezyjnie zewidencjonowane. W przypadku podejrzenia występowania
sieci nie ujętych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca zdobędzie wszelkie informacje na
temat dokładnej ich lokalizacji i rodzaju.
Przed przystąpieniem do robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci uzbrojenia
podziemnego należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia ich dokładnej lokalizacji.
Wszelkie prace w ich bezpośrednim sąsiedztwie należy wykonywać ręcznie zachowując
szczególną ostrożność pod nadzorem osób uprawnionych w porozumieniu z gestorem sieci.

9. Informacje dla Wykonawcy robót.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. Wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunki i część
opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie
lub specyfikacji, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji lub
opisie powinny być traktowane jakby były ujęte w obu.
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2U6-PWE-NWS *

Pan Jan Smolik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0036/17
adres zamieszkania m. Bażanówka 201, 38-530 Bażanówka
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:
Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

