
 

 1

 
 

Zawartość opracowania 

 
 
 
 

OPIS TECHNICZNY   

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

MAPA SYTUACYJNA – RYS. NR 1 

MAPA EWIDENCYJNA – RYS. NR 2 – 7,  

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA – ZAKRES ROBÓT – RYS. 8 – 15 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 – RYS. NR 16 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-2 – RYS. NR 17 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-3 – RYS. NR 18 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-4 – RYS. NR 19 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Dane ogólne 
 

Inwestor: Zarząd  Dróg Powiatowych w Kłodzku 

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 3328D od drogi wojew ódzkiej 387 

Ścinawka Średnia – Ścinawka Dolna – Gorzuchów  w km 0+000 – 

7+284 – likwidacja szkód powodziowych . 

 
2. Podstawa opracowania  

a. Zlecenia Inwestora, 
b. Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
c. Uzgodnienia z Inwestorem, 
d. Wizja w terenie oraz  pomiary, 
e. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., 
f. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., 
g. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
 Projekt przewiduje wykonanie remontu trzech odcinków drogi powiatowej  

nr 3328D relacji Ścinawka Średnia – Ścinawka Dolna - Gorzuchów, o łącznej 

długości 6998 m., w ramach likwidacji szkód powodziowych. 

Remont obejmuje wzmocnienie istniejącej podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni  

z masy mineralno-asfaltowej, przebudowę zjazdów i elementów odwodnienia, 

wykonanie murów oporowych oraz wykonanie bariery energochłonnej SP-06. 

 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 
 Zgodnie z wybraną koncepcją, przebieg projektowanych dróg prowadzony jest 

po istniejącym terenie i na wysokości, zbliżonej do rzędnych terenu z niezbędną 

korektą łuków poziomych i pionowych. 

 Remont wykonywany będzie w obrębie działek, będących własnością Powiatu 

Kłodzkiego, w granicach istniejącego pasa drogowego, administrowanego przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. 
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5. ZAKRES OPRACOWANIA 
           

Niniejszy projekt obejmuje następujące zagadnienia: 

a. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość 4 i 5 

cm, 

b. wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość 4 cm, 

c. wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, w ilości 75 

kg/m2, 

d. wykonanie podbudowy tłuczniowej, o grubości 20 cm 

e. wykonanie warstwy odcinającej, o grubości 10 cm, 

f. korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, 

g. oczyszczenie rowów odwadniających, 

h. oczyszczenie i uzupełnienie przepustów pod koroną drogi wraz z wykonaniem 

ścianek czołowych. 

i. wykonanie i przebudowa przepustów pod drogą, 

j. wykonanie łapacza wody na zjeździe do drogi gminnej, 

k. wykonanie murów oporowych zabezpieczających korpus drogowy. 

 
6. STAN ISTNIEJĄCY 

 
 Projektowana droga;  

- odcinek „A”, o długości 2,291 km, rozpoczyna się w km 0+000 na skrzyżowaniu  

z drogą wojewódzką Nr 387, w Ścinawce Średniej, przebiega przez wsie Ścinawka 

Średnia i Ścinawka Dolna, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową  

Nr 3329D w km 2+291, 

 

- odcinek „B”, o długości 2,607 km, rozpoczyna się w km 2+291 na skrzyżowaniu  

z drogą powiatową Nr 3329D, w Ścinawce Dolnej, przebiega przez wieś Ścinawka 

Dolna, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3329D w km 4+898,  

 

- odcinek „C”, o długości 2,100 km, rozpoczyna się w km 4+898 na skrzyżowaniu  

z drogą powiatową Nr 3329D, w Ścinawce Dolnej, przebiega przez wieś Ścinawka 

Dolna i Gorzuchów, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3239D  

w km 6+998,  
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Niniejsze opracowanie przewiduje remont na wszystkich trzech odcinkach  

o łącznej długości 6,998 km. 

 

Droga w większości (na odcinkach „A” km 0+000 ÷ 2+291, „B” km 2+291 ÷ 

4+898) posiada nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej, szerokości 3,0 ÷ 6,0m, - 

w złym stanie technicznym natomiast w odcinku „C” km 4+898 ÷ 6+998 nawierzchnia 

utrwalona powierzchniowo. W wielu miejscach istniejąca droga ma zniszczoną 

nawierzchnię nie nadającą się do remontu. Odwodnienie korpusu drogowego 

odbywa się powierzchniowo w kierunku rowów albo skarp przydrożnych, natomiast 

istniejące przepusty pod koroną drogi kwalifikują się do oczyszczenia bądź do 

przebudowy. Występują poprzeczne nierówności. Droga posiada przekrój 

poprzeczny szlakowy, a przebieg stokowy - na całej długości. Istniejące zjazdy na 

przyległe grunty wymagają odbudowy. 

 
 

7. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 
 Zgodnie z wybraną koncepcją, przebieg projektowanych dróg prowadzony jest 

po istniejącym terenie i na wysokości, zbliżonej do rzędnych terenu wraz z niezbędną 

korektą łuków poziomych i pionowych. 

 Droga na całym odcinku ma przekrój szlakowy i przebieg stokowy. 

 
5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

 

 Projektowana droga jest drogą jednojezdniową, o szerokości jezdni 3,0 ÷ 6,0m 

Remont przebiegać będzie po istniejącej trasie.  

- szerokość jezdni 3,0 do 6,0 m, 

-  na całej długości planowana jest ścinka poboczy  oraz utwardzenie mat. 

kamiennym.  

Ponadto przewiduje się odbudowę wszystkich zjazdów na przyległe grunty, a także 

budowę murów oporowych. 
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     5.2. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 
 

 Niweleta drogi dostosowana jest do istniejącego terenu, spadki poprzeczne 

nawierzchni jezdni – na prostej wynoszą 2÷3 %, a poboczy 6÷8 %. Spadki podłużne 

drogi wynikają ze spadków istniejącej drogi.  

      
     5.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
  

Ze względu na rodzaj i zakres zniszczeń istniejącej nawierzchni i podbudowy, 

zaprojektowano: 

– wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową, w ilości 75 

kg/m2, 

– wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego,  

o grubości 5 cm, 

 
 Szczegółowe rozwiązania konstrukcji jezdni, jej grubość i szerokości, podano 
w przedmiarze robót.  
 Łuki poziome i załamania trasy dostosowane są do przebiegu istniejącej drogi. 

 
6. ZJAZDY 

 
Na zjazdach zaprojektowanych do przebudowy przyjęto: 

– korytowanie głębokości 30 cm, 

– wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm, 

– wykonanie warstwy podbudowy grubości 20 cm, 

– wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, 

– wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego,  

o grubości 4 cm, 

natomiast na nawierzchniach przewidzianych do odnowy przyjęto: 

– wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego,  

o grubości 5 cm, 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcji podano w przedmiarze robót. 

 
7. ODWODNIENIE DROGI 

 
 Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzięki 

odpowiednim spadkom podłużnym i poprzecznym. 
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 Na całym projektowanym odcinku drogi przyjęto przekrój szlakowy o 2÷3 % 

spadku poprzecznym jednostronnym, na prostej i na łukach. 

 Przyjęte spadki poprzeczne i podłużne na projektowanym odcinku umożliwiają 

odprowadzenie wód z jezdni w sposób grawitacyjny. 

Dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia zaprojektowano oczyszczenie 

istniejących przepustów oraz przebudowę przepustów nie nadających się do użytku, 

przewidziano również odbudowę ścianek czołowych wraz z regulacją dna wylotu. W 

km 1+460 projektuje się wykonanie na zjeździe do drogi gminnej łapacza wody o 

przekroju skrzynkowym, typu ciężkiego – przekrytego kratami żelbetowymi o 

nośności 40 Mg.  

Szczegółowe rozwiązania podano w przedmiarze robót. 

 
8. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
 

 W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 

zaprojektowano bariery energochłonne typu SP-06. 

Szczegółową lokalizację podano w przedmiarze robót. 

 
W czasie realizacji robót nale ży stosowa ć się do wymaga ń technicznych 

zawartych w Normach Polskich i Europejskich oraz w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych.  


