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I CZ��� OPISOWA 
 

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

Wi�niowej   w miejscowo�ci Strzegomiany na terenie gminy Sobótka. 
• Mapa do celów opiniodawczych  otrzymana od Zamawiaj�cego, 
• Wizja lokalna na terenie ulicy Wi�niowej  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. Wi�niowej  w Strzegomianach  na terenie 
gminy Sobótka. Istniej�ca droga  gminna  jest drog� utwardzon� o szeroko�ci  �redniej 
3,00 m. Nawierzchnia nieulepszona z tłucznia kamiennego  uzupełniana lokalnie  
elementami gruzu betonowego oraz innym materiałem mineralnym.  
Remont  ul. Wi�niowej rozpocznie si� w ul. Ogrodowej w miejscu �cieku korytkowego  ,. 
Koniec opracowania   przy zako�czeniu odcinka prostego. Długo�� drogi przewidziana 
do remontu to odcinek prosty długo�ci l=72,50 m.  
W konstrukcji  ulicy Wi�niowej znajduje si� �ciek betonowy- do rozebrania . 
Podbudowa  tłuczniowa – (jej pozostało��)  ze wzgl�du na jej stan techniczny wymaga 
znacznej wymianie .  
Szeroko�� drogi s=3,10-3,15 nie  pozwala na uło�enie obustronne �cieku betonowego 
oraz odtworzenie zarysu rowu . 
Zostanie nadany  jednostronny profil podbudowie oraz  zostanie poprowadzony �ciek 
po zewn�trznej kraw�dzi – zabudowany korytkiem �ciekowym – wysoko�ci 16 cm. 
�ciek z ulicy Wi�niowej zostanie wł�czony do układu odwodnienia jaki zostanie 
wykonany w ul. Ogrodowej.  
Ulica Wi�niowa  obsługuje tylko  ruch lokalny w  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 . 
Obecnie woda opadowa z jedni sprowadzana jest  w kierunku  kraw�dzi jezdni –a 
nast�pne  poboczem .Silny nurt wody spływaj�c  podmywa  pobocze  niszczy 
konstrukcje drogi.  
    
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�, 
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→ uzupełnienie ubytków w podbudowie tłuczniowej -  uło�enie warstwy 
górnej o gr. do 15 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� rowów wraz ze wzmocnieniem ich poprzez wzmocnienie dna 
�ciekiem prefabrykowanym – korytkowym  

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

→ demonta� z dna  rowu i jezdni istniej�cych  elementów betonowych. 
 

1.3 Konstrukcje przyj�te w opracowaniu .  

 
�   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  
 
 skropienie podbudowy emulsj� w ilo�ci do 0,8 kg/m2 

 
� Odbudowa rowu w granicach działki  - dno rowu. 
 

�ciek betonowy wykonany z korytka  jak na  rysunku prefabrykowany typowy  o 
szeroko�ci 25 cm układany na :  

→ podsypka cementowo-piaskowa 1 : 2,5 o gr . 5-10 cm , 
→ ława betonowa  o grubo�ci  15 cm  jak na rysunkach technicznych. 
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Zdj�cie nr 1  Widok z kierunku  skrzy�owania  ulica Wi�niowa  stan obecny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cie nr 2 Skrzy�owanie ulic Ogrodowa-Wisniowa  stan obecny widok w gł�b ul. Wi�niowej  

 


