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I CZ��� OPISOWA 
 

1.0  Podstawa opracowania : 
  
• Ustalenia z  przedstawicielem Zamawiaj�cego w sprawie zakresu remontu ulicy 

Ogrodowej   w miejscowo�ci Strzegomiany na terenie gminy Sobótka. 
• Mapa do celów opiniodawczych  otrzymana od Zamawiaj�cego, 
• Wizja lokalna na terenie ulicy Ogrodowej z przedstawicielem UG Sobótka w 

miesi�cu sierpniu 2009 roku . 
• Wypis  uproszczony z rejestru  gruntów, 
• Mapa ewidencyjna  gruntów, 
• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia  26 lutego 

1996 roku DU.1996. Nr 33 .Poz. 144 
• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia  2 marca  1999 

roku DU.1999. Nr 43 .Poz. 430 
 
 

 
1.1. Ustalenia z  Zamawiaj�cym zakresu opracowania –opis stanu  istniej�cego .  
 
Zamawiaj�cy zlecił wykonanie remontu  ul.Ogrodowej w Strzegomianach  na terenie 
gminy Sobótka. Istniej�ca droga  gminna  jest drog� utwardzon� o szeroko�ci  �redniej 
3,50 m. Nawierzchnia nieulepszona z tłucznia kamiennego  uzupełniana lokalnie  
elementami gruzu betonowego oraz innym materiałem mineralnym.  
Remont  ul. Ogrodowej rozpocznie si� w ul. �l�znej , która na tym odcinku posiada 
nawierzchni� bitumiczn� . Koniec opracowania   przy zako�czeniu odcinka prostego. 
Długo�� drogi przewidziana do remontu to odcinek prosty długo�ci l=164,50 m.  
W konstrukcji drogi zostały umieszczone elementy betonowe ( kraw��niki)  prostopadle 
w stosunku do długo�ci jezdni , maj�ce na celu  zastabilizowanie podbudowy 
tłuczniowej. Po stronie P znajduje si� kraw��nik betonowy posadowiony na ławie 
betonowej , stanowi�cy opór dla podbudowy. Stan techniczny w dniu wizji dokumentuj� 
zdj�cia zamieszczone w dokumentacji. Podbudowa ze wzgl�du na jej stan techniczny 
wymaga wymianie . Nale�y istniej�c� podbudow� na znacznym odcinku wymieni� na 
now�. W drodze w okolicy skrzy�owania znajduje si� , wbudowany w konstrukcj� drogi 
�ciek  podłu�ny zabezpieczony krat� stalow�. Przy znacznym pogł�bieniu istniej�cy 
�ciek nie posiada odprowadzenia wód opadowych z drogi. 
Szeroko�� drogi s=3,50 pozwala na uło�enie obustronne �cieku betonowego oraz 
odtworzenie zarysu rowu po stronie P.   
Droga obsługuje ruch lokalny w wi�kszo�ci mieszka�ców. Nie wyklucza si� równie� 
istnienia ruchu kołowego zwi�zanego z obsług� działek poło�onych powy�ej  punktu 
ko�cowego. Droga przebiega w terenie górzystym o znacznym zró�nicowaniu 
wysoko�ciowym . 
Rów odwodnieniowy o  zró�nicowanej gł�boko�ci i  trudnej do zdefiniowania szeroko�ci   
jest zlokalizowany po obu stronach jezdni. Został on zabudowany elementami 
przepustów   w wi�kszo�ci bez �cianek czołowych . Zabudowano go te� elementami 
betonowymi ,Rów został  te�  ograniczony i podzielony przepustami drogowymi  
o przedziale �rednic od ø200 –ø250 mm.  
W dolnym odcinku rów został  zako�czony  odwodnieniem liniowym , które poprzez 
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układ kanalizacji deszczowej zostało poł�czone w istniej�cym obcinku 
asfaltobetonowym  wpustem deszczowym. 
Wymagane b�dzie dodatkowa rozbiórka istniej�cej nawierzchni w celu dostosowania jej 
do remontowanego odcinka, 
    
1.2. Zakres opracowania . 
 
Zgodnie z ustaleniem nale�y wykona�. 

→ odbudowy  zniszczonej podbudowy, 
→ wymin� podbudowy w miejscach jej wypłukania i uzupełnienia materiałem 
innym ni� tłucze�, 

→ uzupełnienie ubytków w podbudowie tłuczniowej -  uło�enie warstwy 
górnej o gr.5 cm wraz z jej zastabilizowaniem emulsj� , 

→ wykonanie dywanika z BA o gr. 6cm na istniej�cej podbudowie 
bitumicznej, 

→ wykonanie pobocza wzmocnionego na odcinkach gdzie jest to mo�liwe  z 
tłucznia pozyskanego z wymiany istniej�cej podbudowy , 

→ odbudow� istniej�cych przepustów drogowych wraz z ich ujednoliceniem 
w zakresie konstrukcji i �rednicy, 

→ odbudow� rowów wraz ze wzmocnieniem ich poprzez uło�enie na 
skarpach i przeciwskarpach rowu płyt a�urowych ( alternatywa) i 
wzmocnienie dna �ciekiem prefabrykowanym – korytkowym  

→ oczyszczenie istniej�cej kanalizacji deszczowej na odcinku  około 10 m  
do  studni zlokalizowanej w drodze. 

→ wykonanie polaczenia odwodnienia liniowego z istniej�ca studni� 
kanalizacji deszczowej, 

→ Regulacja istniej�cej nawierzchni bitumicznej w miejscu  przyszłego 
poł�czenia konstrukcji  ulic Ogrodowa-�l��na. 

→ Demonta� istniej�cego �cieku z korytek w rejonie  skrzy�owania ulic- 
Wi�niowa – Ogrodowa.   

→ demonta� z dna  rowu i jezdni istniej�cych kraw��ników betonowych na 
ławie gruzobetonowej  

 
1.3 Konstrukcje przyj�te w opracowaniu .  

 
� Odbudowa nawierzchni bitumicznej,  
Istniej�ca nawierzchnia bitumiczna  w miejscach  poł�czenia ulic:  Ogrodowa – 
�l��na w dolnym odcinku do  rozebranie  pas szeroko�ci s= 35-40 cm w kierunku  
nie zniszczonej podbudowy. Przyci�cie kraw�dzi pił� mechaniczn� . Gł�boko�� 
przyci�cia około 3-4 cm po całym obwodzie zniszczenia.  

 
→ Nawierzchnia z BA warstwa �cieralna  0/12,8 mm o gr. 6 cm  
→ skropienie mi�dzywarstwowe w ilo�ci do 0,5-0,8 kg/m2  w miejscu ubytków, 
→ odbudowa podbudowy  pomocniczej  z kruszywa zag�szczanego mechanicznie    
           frakcji 0/31,5 mm i zmiennej grubo�ci 3 -10 cm  
Spadki  poprzeczne -  jak istniej�ce .  
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�   Odbudowa  podbudowy  tłuczniowej ,  
Istniej�ca podbudowa wymaga  odtworzenia na powierzchni około 40%. Pozostała 
cz��� została zakwalifikowana do uzupełnienia warstw� mieszanki 0/63 mm. 
Zakres  odbudowy podbudowy zniszczonej:  
 

→ korytowanie na gł�boko�ci do 20 cm istniej�cej zniszczonej podbudowy  
          tłuczniowej z jej wywozem na odległo�� do 15 km , 
→ profilowanie i zg�szczenie koryta , 
→ wykonanie nowej warstwy z mieszanki 0/63 mm zag�szczanej  
           mechanicznie  o gr 20 cm.  
→ skropienie mi�dzywarstwowe w ilo�ci do 0,5-0,8 kg/m2  w miejscu 
uzupełnienia  ubytków jak  podbudowy nowej ,  

 
�   Wykonanie nawierzchni.  

→ Nawierzchnia z BA warstwa �cieralna  0/12,8 mm o gr. 6 cm  
           układana na  oczyszczonej podbudowie z mieszanki mineralnej  
  
 

� Odbudowa przepustów. 
Po wykonaniu rozbiórek  istniej�cych przepustów  nale�y zgodnie z rysunkami 
technicznymi wykona� ich odbudow�  

→ rury betonowe  typu WIPRO III   � 300 mm 
→ �cianki betonowe – prefabrykowane, 
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� Odbudowa rowu w granicach działki  - dno rowu. 
→ �ciek betonowy wykonany z korytka  jak na  rysunku prefabrykowany typowy . 
Odcinek I   - górny �ciek  typu 0-17-1  
Odcinek  II  -dolny  �ciek typu 0-17-0, 

→ podsypka cementowo-piaskowa 1 : 2,5 o gr . 5-10 cm , 
→ ława betonowa  o grubo�ci  jak na rysunkach technicznych. 
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               � �

                                               
 
 
 
W dolnym odcinku  remontowanego rowu strony L zostanie  odbudowany rów z 
wydobyciem zabudowanych kaskad wykonanych z kraw��nika betonowego.Kaskady 
zostan� utworzone w tych samych miejscach z korytek  �ciekowych  
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III     DOKUMENTACJA   FOTOGRAFICZNA 
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Zdj�cie nr 1  Skrzy�owanie ulic Ogrodowa-Wisniowa  stan obecny 
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Zdj�cie nr 2  Skrzy�owanie ulic Ogrodowa – �l��na -  stan obecny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cie nr 3  Widok – rów  i przepusty  
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