
OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ DROGOWA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora;

2. Mapa w wersji elektronicznej;

3. Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni sztywnych – załącznik do zarządzenia Nr 30

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r ;

4. Dokumentacja  –  projekt  zagospodarowania  terenu  „Rozbudowy  składowiska  odpadów

niebezpiecznych, na działce  83/4 i 83/6 w obrębie Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180

w Gorzowie Wlkp. Opracowania  AK NOVA Sp. z o.o. Ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań.

5. Wytyczne Inwestora.

II. PRZED  MIOT I   ZAKRES OPRACOWANIA.  

Przedmiot opracowania branży drogowej obejmuje: utwardzenie istniejącego dojazdu:

Utwardzenie dojazdu na trenie dz. Nr 83/4, 83/6
przy ul. Małyszyńskiej w Gorzowie Wlkp.

obręb ewid. 7 Chróścik.

III. STAN ISTNIEJĄCY, POŁOŻENIE TERENU.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest  w zachodniej  części  miasta Gorzów Wlkp.  przy

drodze powiatowej nr 2517F – ul. Małaszyńska.  W stanie istniejącym działka, na której po-

wstanie  inwestycja  jest  zagospodarowana.  Istniejący  teren  posiada  spadek  w  kierunku

wschodnim. Projektowana utwardzenie dojazdu będzie zlokalizowana w terenie na wysoko-

ści od  ~78,4 do ~83,5 m n.p.m.

IV. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu utwardzenie  dojazdu przez jego ulep-

szenie.

Projektuje się wykonanie dojazdu ulepszonego o szerokości podstawowe 3,5 - 7,0 m wraz z

mijanką na odcinku o szerokości 3,5 m. Zgodnie z załączonym rysunkiem planu sytuacyjne-

go. 



Nawierzchnia ulepszenia to beton asfaltowy AC 11 S grubości 3 cm, który wykonany jako

warstwa ścieralna ułożony będzie na warstwie wiążąco-wyrównawczej grubości średnio 7

cm.

2. Przekrój - konstrukcja.

Nawierzchnię  dojazdu zaprojektowano z betonu asfaltowego jako nawierzchnia  szczelna.

Poszczególne warstwy konstrukcji przedstawiają się następująco:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - 3 cm
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 – śr. 7 cm

 W miejscu poszarzeń wykonać należy podbudowę z kruszywa łamanego gr. 25 cm.

Podłoże powinno być zagęszczone wg PN-S-02205 do 0,2 m p.p.k. Is min. 1,00, natomiast

poniżej 0,2 m p.p.k. Is min 0,97. Nasyp należy wykonywać warstwami o grubości max. 20

cm. Pobocza humusować warstwą ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanką traw. 

Wskaźnik nośności Ev2  podbudowy powinien wynieść min. 160 MPa 

Podłoże i warstwy konstrukcyjne zjazdu zagęścić płytą wibracyjną przy optymalnej wilgotno-

ści.

4. Odwodnienie.

Projektuje się wykonanie spadków  poprzecznych nawierzchni tak, aby odwodnienie całego

utwardzonego terenu odbywało się poprzez powierzchniowy spływ wody w kierunku wschod-

nim. 

5. Infrastruktura podziemna.

Wszelkie prace prowadzić po zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót zarządcom sieci. Przed

rozpoczęciem robót związanych z korytowaniem wykonać ręcznie przekopy próbne, w mo-

mencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzo-

wane sieci podziemne przerwać wszelkie prace oraz powiadomić właściciela danej sieci w

celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robót.

Opracował

mgr inż. Robert Paciorek


