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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

- opis techniczny 

- dokumentacja fotograficzna 

- przedmiar robót 

- mapy ewidencyjne sytuujące projektowany remont: 

 mapa nr 1 – km 9+765 do 10+660 

 mapa nr 2 – km 10+660 do 12+200 

 mapa nr 3 – km 12+200 do 14+084 

- zestawienie przepustów i mostów ujętych w projekcie remontu 

- zestawienie zjazdów w ciągu drogi od km 9+765 do 14+084 

- zestawienie odcinków rowów przydroŜnych do oczyszczenia 

- wypisy z rejestru gruntów 

- projekt zagospodarowania terenu remontowanego odcinka drogi: 

  rys. nr 1 i 2 – km 9+765 do 12+445  (2680 m) 

- przekrój konstrukcyjny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
 
   Dla zadania remontowego p. n. „Remont drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie – 
- Bielice, odcinek przez wieś Bielice, km 9+765 do 14+084”. 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
   Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem remont odcinka drogi: 

- remont jezdni (wykonanie remontów cząstkowych oraz nowej nawierzchni  jezdni  
na długości 2,680 km oraz zjazdów), 
- remont odwodnienia (rowy przydroŜne i przepusty pod drogą), 
- remont mostu (rozebranie  istniejącej nawierzchni o pow. 54,2 m2, wykonanie płyty 
Ŝelbetowej o gr. 12 cm , odtworzenie nawierzchni bitumicznej o pow. 54,2 m2             
i gr. 2 x 4 cm). 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
   PowyŜszy odcinek drogi powiatowej nr 3229D ma lokalnie zniszczoną nawierzchnię, 
miejscowo uszkodzone i zamulone odwodnienie, oraz zanieczyszczone światła przepustów     
i mostów. Nawierzchnia posiada liczne wyboje i spękania oraz nierówności podłuŜne              
i poprzeczne Przepusty pod drogą i rowy wymagają pogłębienia, odmulenia lub przebudowy. 
 
   Charakterystyka drogi:  

- przekrój szlakowy, na całym odcinku, 
- nawierzchnia – bitumiczna na całym odcinku, liczne deformacje w kierunku 
poprzecznym i podłuŜnym, lokalnie miejsca, które utraciły stateczność, 
- obciąŜenie ruchem – ruch lekki – KR1, 
- średnia szerokość jezdni – 4,2 m,  
- średnia szerokość poboczy – 1,0 m,  
- spadki poprzeczne na prostej i na łukach 0% do 3%. 

 
3. STAN PROJEKTOWANY 
 
   Remont drogi zaprojektowany został po stanie istniejącym nawierzchni oraz niwelety 
wysokościowej jezdni. 

- jezdnia: naleŜy wykonać remonty cząstkowe miejsc osłabionych i wymagających 
poprawy nośności – przyjęto remont cząstkowy nawierzchni o powierzchni 18140 m2, 
ściąć i uzupełnić pobocza gruntem rodzimym, wykonać nawierzchnię bitumiczną na 
moście 2 x 4 cm na powierzchni 54,2 m2. 
- odwodnienie: naleŜy oczyścić przepusty kamienne o dł. 29 m, przebudować przepust 
o dł. 8 m, oczyścić rowy z namułu o dł. łącznej  710 m oraz wykopać rowy na 
długości 73 m. Ponadto naleŜy ułoŜyć korytka betonowe na odcinku rowu o dł. 119 m. 

 
4. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
   W załączonych tabelach i na rysunkach robót podano szczegółowe dane w zakresie 
nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów i przepustów. W czasie realizacji robót naleŜy 
stosować się do wymagań technicznych zawartych w Polskich Normach i Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
 



ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW I MOSTÓW 
UJĘTYCH W PROJEKCIE REMONTU 

 

l.p. Nazwa 
Lokaliza-

cja [km] 

Rodzaj 

konstrukcji 

Wymiary 

obiektu 

[m] 

Powie-

rzchnia 

 [m2] 

Planowane prace 

1 most nr 1 0+047 
kamienno - 

stalowy 
2 x 6 - oczyszczanie 

2 przepust nr 1 0+176 kamienny 6 - oczyszczanie 

3 przepust nr 2 0+531 kamienny 7 - oczyszczanie 

4 most nr 2 1+085 stalowy 12,9 x 4,5 54,2 

wykonanie nowej 

nawierzchni i płyty 

Ŝelbetowej 

5 przepust nr 3 1+682 kamienny 8 - oczyszczanie 

6 przepust nr 4 2+319 kamienny 7,5 - oczyszczanie 

7 przepust nr 5 2+458 kamienny 8 - 
Przebudowa na Ø 80 

+ 2 x 2 m2 obudowy 

 
ZESTAWIENIE ZJAZDÓW W CIĄGU DROGI 

OD KM 9+765 DO 14+084 

 

l.p. km zjazdu Powierzchnia [m2] 

1 0+106 20 

2 0+200 20 

3 0+568 20 

4 0+898 10 

5 1+196 10 

6 1+208 10 

7 1+339 50 

8 1+345 20 

 



ZESTAWIENIE ODCINKÓW ROWÓW 

PRZYDROśNYCH DO OCZYSZCZENIA 

 

l.p. 

początek 

rowu 

[km] 

koniec 

rowu 

[km] 

Wymiary 

obiektu 

[m] 

Planowane prace 

1 0+000 0+045 45 
Oczyszczanie rowu 

z namułu 

2 0+176 0+204 28 Wykopy rowu 

3 0+531 0+576 45 Wykopy rowu 

4 0+778 1+080 302 
Oczyszczanie rowu 

z namułu 

5 1+099 1+309 210 
Oczyszczanie rowu 

z namułu 

6 1+105 1+224 119 
UłoŜenie korytek 

betonowych 

7 1+682 1+835 153 
Oczyszczanie rowu 

z namułu 

 


