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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lutobory Gm. Sadkowice pow. rawski

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiędzy: Gminą Sadkowice a firmą: Zakład Robót Ogólnobudowlanych

Drogowych Edward Grzegorzewski 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46 / 13

2. PRZEDMIOT UMOWY

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

zlokalizowanej na działce nr 187 obr. Lutobory powiat rawski.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej obejmujący przebudowę drogi o

długości 266,68 m na powierzchni 1077 m2
.

Zakres opracowania obejmuje:

przebudowę istniejącej nawierzchni żwirowej drogi (wykonanie podbudowy z kruszywa

łamanego warstwa dolna 10 cm i warstwa górna 5 cm mechaniczne klinowanie podbudowy

masą mineralno-bitumiczną w ilości 50kglm2, wykonanie warstwy ścieralnej 3 cm)

plantowanie poboczy,

4. STAN ISTNIEJĄCY

4.1. INFORMACJE OGÓLNE

Droga dojazdowa objęta przebudową to droga klasy D w m. Lutobory. Region typowo rolniczy.

Na przedmiotowym odcinku droga obsługuje ruch związany z rolnictwem.

przekrój poprzeczny szlakowy,

szerokość nawierzchni 4,50 m,

spadki poprzeczne od 0,5 do 4%

pobocza ziemne z licznymi zaniżeniami powodującymi zastoiska wody,

Rzeźba terenu w niewielkim stopniu zróżnicowana - teren płaski równinny.

Projektowany odcinek nie koliduje z terenami prawnie chronionymi jak rezerwaty czy parki

krajobrazowe. Nie znajdują się również na nim stanowiska archeologiczne wymagające roz-

poznawczych badań archeologicznych.

4.2. POWIĄZANIE Z INNYMI DROGAMI

Droga dojazdowa włączona jest w układ komunikacyjny powiatu rawskiego jako droga

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lutobory Gm. Sadkowice pow. rawski

~uyD. 4~-;;-::-:--.-:-----

5.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

5. STAN PROJEKTOWANY

Przeznaczeniem obiektu jest przejęcie ruchu kołowego z m. Lutobory i powiązanie

systemem dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Droga jest obiektem ogólno:J..CU;~~

kategorii ruchu KRI. Projektowana inwestycja przewiduje: - poprawę warunków ruchu i

bezpieczeństwa na drodze.

5.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt jest ogólnodostępny i pełni funkcję komunikacyjną. Projekt przewiduje przebieg drogi

gminnej po istniejącym śladzie z korektą wysokościową niwelety. Na początku i końcu

przedmiotowego odcinka niweleta została dowiązana do stanu istniejącego. Dostosowano parametry

techniczne i użytkowe do obciążenia ruchem KRI.

Niniejsze opracowanie przewiduje:

-przebudowę drogi dojazdowej w m. Lutobory na odcinku o łącznej długości 266,68 m.

km 0+000 - dowiązanie projektowanej nawierzchni do nawierzchni drogi powiatowej

km 0+266,68 - dowiązanie istniejącej nawierzchni.

5.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Na całym odcinku przebudowywanej drogi przyjęto przekrój szlakowy 1/2 o szerokości 4,00 m

z obustronnymi poboczami o szerokości 0,50. Nie przewiduje się przebudowy zjazdów. Istniejącą

konstrukcję nawierzchni należy wzmocnić poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

CI Ocm+5cm) cm oraz wykonać mechaniczne klinowanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną oraz

warstwę ścieralną z BA 0/8.

5.4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Klasa drogi

Prędkość projektowa

Kategoria obciążenia ruchem

Szerokość pasów ruchu
ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13
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jezdni



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lutobory
Gm. Sadkowice pow. rawski

01/2,

30 km/h,

KR l,

2,0 m,

2,0 %,
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lutobory Gm. Sadkowice pow. rawski

5.5. KO STRUKCJA AWIERZCHNI

Warstwa ścieralna z BA 0/8,

Klinowanie podbudowy masą min.-bit. w ilości 50 kg/m2.

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/16

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej

5.7. TRASA I NIWELETA DROGI

Projektowana niweleta drogi dostosowana jest do niwelety istniejącej z niewielkimi

korektami. Istniejące nierówności podłużne wyeliminowane będą poprzez wykonanie w-wy

wyrównawczej z klińca.

5.8. ODWODNIE IE DROGI

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Spadki poprzeczne i podłużne jezdni zapewniają spływ

wód opadowych i roztopowych. Pobocza ziemne należy wyrównać do spadku min. 6 %.

5.10. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DROGI

5.10.1. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Docelowa organizacja ruchu drogowego pozostaje bez zmian. Droga dojazdowa jest

podrzędną w stosunku do krzyżującej się z nią drogą powiatową.

5.11. KOMU IKACJA PUBLICZ A

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje się komunikacji publicznej

6. DOSTOSOW A IE OBIEKTU DLA OSÓB IEPEŁ OSPRA WNYCH

Obiekt nie wymaga dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZ A OBIEKTU

Obiekt nie wymaga zasilania energią elektryczną.

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lutobory Gm. Sadkowice pow. rawski

8. WPŁ YW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowane zamierzenia dotyczą przebudowy drogi istniejącej, przebiegającej przez

tereny rolnicze. Przedsięwzięcie nie jest nowym elementem wprowadzanym do środowiska,

lecz przebudową stanu istniejącego. Jego wpływ na środowisko przyrodnicze jak i na kra-

jobraz nie ulegnie zmianie.

Na trasie inwestycji nie ma obszarów sieci NATURA 2000.

9. WARU KI OCHRO Y PRZECIWPOŻAROWEJ

Wszystkie odcinki drogi objęte przebudową, spełniają warunki dostępności pojazdów

ochrony przeciwpożarowej i mogą pełnić funkcję ewakuacyjną.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.1 Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

1.2 W omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych.

1.3 Inwestycja nie koliduje z rezerwatami przyrody, parkami narodowymi oraz

obszarami Natura 2000.

1.4 Istniejące skrzynki uzbrojenia terenu wynieść do rzędnych jezdni lub pobocza.

1.5 Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć pas drogowy.

Piotrków Trybunalski, luty 2009

Opracował:

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. lelazna Gm. Sadkowice pow. rawski

1. PODSTA WA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiędzy: Gminą Sadkowice a firmą: Zakład Robót Ogólnobudowlanych

Drogowych Edward Grzegorzewski 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46 / 13

2. PRZEDMIOT UMOWY

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

zlokalizowanej na działce nr 37 obr. Żelazna gm. Sadkowice powiat rawski.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej obejmujący przebudowę drogi o

długości 742,29 m na powierzchni 2970m2
.

Zakres opracowania obejmuje:

przebudowę istniejącej nawierzchni żwirowej drogi (wykonanie podbudowy z kruszywa

łamanego warstwa dolna 10 cm i warstwa górna 5 cm , mechaniczne klinowanie podbudowy

masą mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m2, wykonanie warstwy ścieralnej 3 cm)

plantowanie poboczy,

4. STAN ISTNIEJĄCY

4.1. INFORMACJE OGÓLNE

Droga dojazdowa objęta przebudową to droga klasy D w m. Żelazna. Region typowo rolniczy.

Na przedmiotowym odcinku droga obsługuje ruch związany z rolnictwem.

przekrój poprzeczny szlakowy,

szerokość nawierzchni 5,0 m,

spadki poprzeczne od 0,5 do 4%

pobocza ziemne z licznymi zaniżeniami powodującymi zastoiska wody,

Rzeźba terenu w niewielkim stopniu zróżnicowana - teren płaski, równinny.

Projektowany odcinek nie koliduje z terenami prawnie chronionymi jak rezerwaty czy parki

krajobrazowe. Nie znajdują się również na nim stanowiska archeologiczne wymagające roz-

poznawczych badań archeologicznych.

4.2. POWIĄZANIE Z INNYMI DROGAMI

Droga dojazdowa włączona jest w układ komunikacyjny powiatu rawskiego jako droga

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13



klasy D.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zetezne Gm. Sadkowice pow. rawski

1
e:

5. STAN PROJEKTOWANY ,~-.;:;...---- fi VJI!J r 6-.5, ]351 -' t9;
I/ł· 02 J ?v4J-.Ql

5.1. PRZEZ AC ZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczeniem obiektu jest przejęcie ruchu kołowego z m. Żelazna i powiązanie go

systemem dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Droga jest obiektem ogólnodostępnym, o

kategorii ruchu KRl. Projektowana inwestycja przewiduje: - poprawę warunków ruchu i

bezpieczeństwa na drodze.

5.2. FORMA ARCHITEKTONICZ A I FU KCJA OBIEKTU

Obiekt jest ogólnodostępny i pełni funkcję komunikacyjną. Projekt przewiduje przebieg drogi

gminnej po istniejącym śladzie z korektą wysokościową niwelety. Na początku i końcu

przedmiotowego odcinka niweleta została dowiązana do stanu istniejącego. Dostosowano parametry

techniczne i użytkowe do obciążenia ruchem KRl.

Niniejsze opracowanie przewiduje:

- przebudowę drogi doj azdowej w m. Żelazna na odcinku o łącznej długości 724,3 m.

km 0+000 - dowiązanie projektowanej nawierzchni do nawierzchni drogi powiatowej

km 0+724,3 - dowiązanie istniejącej nawierzchni.

5.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Na całym odcinku przebudowywanej drogi przyjęto przekrój szlakowy 1/2 o szerokości 4,00 m

z obustronnymi poboczami o szerokości 0,50. Nie przewiduje się przebudowy zjazdów. Istniejącą

konstrukcję nawierzchni należy wzmocnić poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

(10cm+5cm) cm oraz wykonać mechaniczne klinowanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną oraz

warstwę ścieralną z BA 0/8.

5.4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Klasa drogi

Prędkość projektowa

Kategoria obciążenia ruchem

Szerokość pasów ruchu
ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13

Spadek poprzeczny

jezdni



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelazna
Gm. Sadkowice pow. rawski

D 1/2,

30 kmIh,

KR 1,

2,0 m,

2,0 %,

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka
46/13



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. 2elazna Gm. Sadkowice pow. rawski

5.5. KONSTRUKCJA AWIERZCHNI

3 cm warstwa ścieralna z BA 0/8,

Klinowanie podbudowy masą min.-bit. w ilości 50 kg/m2.

5 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/16

10 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej

5.7. TRASAl NIWELETA DROGI

Projektowana niweleta drogi dostosowana jest do niwelety istniejącej z niewielkimi

korektami. Istniejące nierówności podłużne wyeliminowane będą poprzez wykonanie w-wy

wyrównawczej z klińca.

5.8. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Spadki poprzeczne i podłużne jezdni zapewniają spływ

wód opadowych i roztopowych. Pobocza ziemne należy wyrównać do spadku min. 6 %.

5.10. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DROGI

5.10.1. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Docelowa organizacja ruchu drogowego pozostaje bez zmian. Droga dojazdowa jest

podrzędną w stosunku do krzyżującej się z nią drogą powiatową.

5.11. KOM IKACJA PUBLICZ A

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje się komunikacji publicznej

6. DOSTOSOW ANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPELNOSPRA WNYCH

Obiekt nie wymaga dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZ A OBIEKTU

Obiekt nie wymaga zasilania energią elektryczną.

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Źełezne Gm. Sadkowice pow. rawski

8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowane zamierzenia dotyczą przebudowy drogi istniejącej, przebiegającej przez

tereny rolnicze. Przedsięwzięcie nie jest nowym elementem wprowadzanym do środowiska,

lecz przebudową stanu istniejącego. Jego wpływ na środowisko przyrodnicze jak i na kra-

jobraz nie ulegnie zmianie.

Na trasie inwestycji nie ma obszarów sieci NATURA 2000.

9. WARU KI OCHRO Y PRZECIWPOŻAROWEJ

Wszystkie odcinki drogi objęte przebudową, spełniają warunki dostępności pojazdów

ochrony przeciwpożarowej i mogą pełnić funkcję ewakuacyjną.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.1 Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

1.2 W omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych.

1.3 Inwestycja nie koliduje z rezerwatami przyrody, parkami narodowymi oraz

obszarami Natura 2000.

1.4 Istniejące skrzynki uzbrojenia terenu wynieść do rzędnych jezdni lub pobocza.

l.5 Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć pas drogowy.

Opracował:

upr. r

Piotrków Trybunalski, luty 2009

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Trębaczew Gm. Sadkowice pow. rawski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiędzy: Gminą Sadkowice a firmą: Zakład Robót Ogólnobudowlanych i

Drogowych Edward Grzegorzewski 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13

2. PRZEDMIOT UMOWY

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

zlokalizowanej na działce nr 75 obr. owy Trębaczew gm. Sad.k.owice powiat rawski.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej obejmujący przebudowę drogi o

długości 591,7 m na powierzchni 2383,0 m2.

Zakres opracowania obejmuje:

przebudowę istniejącej nawierzchni żwirowej drogi (wykonanie podbudowy z kruszywa

łamanego warstwa dolna 10 cm i warstwa górna 5 cm , mechaniczne klinowanie podbudowy

masą mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m2, wykonanie warstwy ścieralnej 3 cm)

plantowanie poboczy

4. STAN ISTNIEJĄCY

4.1. INFORMACJE OGÓLNE

Droga dojazdowa objęta przebudową to droga klasy D w m. Nowy Trębaczew. Region typowo

rolniczy. Na przedmiotowym odcinku droga obsługuje ruch związany z rolnictwem.

przekrój poprzeczny szlakowy,

- szerokość nawierzchni 5,0 m,

spadki poprzeczne od O 5 do 4%

pobocza ziemne z licznymi zaniżeniami powodującymi zastoiska wody,

Rzeźba terenu w niewielkim stopniu zróżnicowana - teren płaski, równinny.

Projektowany odcinek nie koliduje z terenami prawnie chronionymi jak rezerwaty czy parki

krajobrazowe. ie znajdują się również na nim stanowiska archeologiczne wymagające roz-

poznawczych badań archeologicznych.

4.2. POWIĄZANIE Z INNYMI DROGAMI

Droga dojazdowa włączonajest w układ komunikacyjny powiatu rawskiego jako droga

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Trębaczew Gm. Sadkowice pow. rawski

klasy D.

••

t.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczeniem obiektu jest przejęcie ruchu kołowego z m. owy Trębaczew ipOt:Wł'~m1t\g

ystemem dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Droga jest obiektem ogólnodostępnym, n__~

kategorii ruchu KRl. Projektowana inwestycja przewiduje: - poprawę warunków ruchu i

bezpieczeństwa na drodze.

5.2. FORMA ARCIDTEKTO ICZ A I FU KCJA OBIEKTU

Obiekt jest ogólnodostępny i pełni funkcję komunikacyjną. Projekt przewiduje przebieg drogi

gminnej po istniejącym śladzie z korektą wysokościową niwelety. Na początku i końcu

przedmiotowego odcinka niweleta została dowiązana do stanu istniejącego. Dostosowano parametry

techniczne i użytkowe do obciążenia ruchem KRl.

Niniejsze opracowanie przewiduje:

- przebudowę drogi gm innej w m. Sadkowice na odcinku o łącznej długości 591,7 m.

km 0+387,30 - dowiązanie istniejącej nawierzchni do nawierzchni drogi powiatowej

km 0+979,00 - dowiązanie istniejącej nawierzchni żwirowej

5.3. ROZWIĄZANIA KO STRUKCYJNE OBIEKTU

a całym odcinku przebudowywanej drogi przyjęto przekrój szlakowy 1/2 o szerokości 4,0 m z

obustronnymi poboczami o szerokości 0,25. Nie przewiduje się przebudowy zjazdów. Istniejącą

konstrukcję nawierzchni należy wzmocnić poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

(10cm+5cm) cm oraz wykonać mechaniczne klinowanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną oraz

warstwę ścieralną z BA 0/8.

5.4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Klasa drogi D 1/2,

Prędkość projektowa 30 km/h,

Kategoria obciążenia ruchem KR 1,

Szerokość pasów ruchu 2,0 m,

Spadek poprzeczny jezdni 2,0 %,

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Trębaczew Gm. Sadkowice pow.
rawski

5.5. KONSTRUKCJA AWIERZCHNI

3 cm warstwa ścieralna z BA 0/8,

Klinowanie podbudowy masą min.-bit. w ilości 50 kg/m2.

5 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/16

10 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej

5.7. TRASA I NIWELETA DROGI

Projektowana niweleta drogi dostosowana jest do niwelety istniejącej z niewielkimi

korektami. Istniejące nierówności podłużne wyeliminowane będą poprzez profilowanie i

zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej.

5.8. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Spadki poprzeczne i podłużne jezdni zapewniają spływ

wód opadowych i roztopowych. Pobocza ziemne należy wyrównać do spadku min. 6 %.

5.10. WYPOSAŻE IE TECHNICZ E DROGI

5.10.1. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Docelowa organizacja ruchu drogowego pozostaje bez zmian. Droga dojazdowa jest

podrzędną w stosunku do krzyżującej się z nią drogą powiatową.

5.11. KOMU lKACJA PUBLICZNA

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje się komunikacji publicznej

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt nie wymaga dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Obiekt nie wymaga zasilania energią elektryczną.

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Trębaczew Gm. Sadkowice pow.
rawski

8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowane zamierzenia dotyczą przebudowy drogi istniejącej, przebiegającej przez

tereny rolnicze. Przedsięwzięcie nie jest nowym elementem wprowadzanym do środowiska,

lecz przebudową stanu istniejącego. Jego wpływ na środowisko przyrodnicze jak i na kra-

jobraz nie ulegnie zmianie.

Na trasie inwestycji nie ma obszarów sieci NATURA 2000.

9. WARU KI OCHRO Y PRZECIWPOŻAROWEJ

Wszystkie odcinki drogi objęte przebudową, spełniają warunki dostępności pojazdów

ochrony przeciwpożarowej i mogą pełnić funkcję ewakuacyjną.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.1 Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

1.2 W omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych.

1.3 Inwestycja nie koliduje z rezerwatami przyrody, parkami narodowymi oraz

obszarami Natura 2000.

1.4 Istniejące skrzynki uzbrojenia terenu wynieść do rzędnych jezdni lub pobocza.

1.5 Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć pas drogowy.

Piotrków Trybunalski, luty 2009

Opracował:

ZROiD Edward Grzegorzewski Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klopoczyn Gm. Sadkowice pow. rawski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiędzy: Gminą Sadkowice a firmą: Zakład Robót Ogólnobudowlanych

Drogowych Edward Grzegorzewski 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46 / 13

2. PRZEDMIOT UMOWY

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

zlokalizowanej na działce nr 242 obr. Kłopoczyn gm. Sadkowice powiat rawski.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej obejmujący przebudowę drogi o

długości 1223,25 m na powierzchni 5543m2
.

Zakres opracowania obejmuje:

przebudowę istniejącej nawierzchni żwirowej drogi (wykonanie podbudowy z kruszywa

łamanego warstwa dolna 10 cm i warstwa górna 5 cm , mechaniczne klinowanie podbudowy

masą mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m2, wykonanie warstwy ścieralnej 3 cm)

plantowanie poboczy,

4. STAN 1ST lEJĄCY

4.1. I FORMACJE OGÓL E

Droga dojazdowa objęta przebudową to droga klasy D w m. Kłopoczyn. Region typowo

rolniczy. a przedmiotowym odcinku droga obsługuje ruch związany z rolnictwem.

przekrój poprzeczny szlakowy,

- szerokość nawierzchni 5,50 m,

spadki poprzeczne od 0,5 do 4%

pobocza ziemne z licznymi zaniżeniami powodującymi zastoiska wody,

Rzeźba terenu w niewielkim stopniu zróżnicowana - teren płaski, równinny.

Projektowany odcinek nie koliduje z terenami prawnie chronionymi jak rezerwaty czy parki

krajobrazowe. Nie znajdują się również na nim stanowiska archeologiczne wymagające roz-

poznawczych badań archeologicznych.

4.2. POWIĄZANIE Z INNYMI DROGAMI

Droga dojazdowa włączona jest w układ komunikacyjny powiatu rawskiego jako droga
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kłopoczyn Gm. Sadkowice pow. rawski

klasy D.

5.1. PRZEZNACZE IE I PROGRA

5. STAN PROJEKTOWANY

Przeznaczeniem obiektu jest przejęcie ruchu kołowego z m. Kłopoczyn i powiązanie go z

systemem dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Droga jest obiektem ogólnodostępnym, o

kategorii ruchu KRI. Projektowana inwestycja przewiduje: - poprawę warunków ruchu i

bezpieczeństwa na drodze.

5.2. FORMA ARCHITEKTO ICZ A I FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt jest ogólnodostępny i pełni funkcję komunikacyjną. Projekt przewiduje przebieg drogi

gminnej po istniejącym śladzie z korektą wysokościową niwelety. Na początku i końcu

przedmiotowego odcinka niweleta została dowiązana do stanu istniejącego. Dostosowano parametry

techniczne i użytkowe do obciążenia ruchem KRI.

iniej sze opracowanie przewiduj e:

- przebudowę drogi dojazdowej w m. Kłopoczyn na odcinku o łącznej długości

1223,25 m.

km 0+000 - dowiązanie istniejącej nawierzchni do nawierzchni bitumicznej

km 0+724,3 - dowiązanie istniejącej nawierzchni żwirowej

5.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Na całym odcinku przebudowywanej drogi przyjęto przekrój szlakowy 1/2 o szerokości 4,50 m

z obustronnymi poboczami o szerokości 0,50. Nie przewiduje się przebudowy zjazdów. Istniejącą

konstrukcję nawierzchni należy wzmocnić poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

(10cm+5cm) cm oraz wykonać mechaniczne klinowanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną oraz

warstwę ścieralną z BA 0/8.

5.4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI
Klasa drogi D 1/2,

Prędkość projektowa 30 krn/h,

Kategoria obciążenia ruchem KR l,

Szerokość pasów ruchu 2,25 m,

Spadek poprzeczny jezdni 2,0 %,

LHUIU edward tsrzeqorzewst« Piotrków Trybunalski ul. Łódzka 46/13



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klopoczyn Gm. Sadkowice pow. rawski

5.5. KONSTRUKCJA AWIERZCHNI

3 cm warstwa ścieralna z BA 0/8,

Klinowanie podbudowy masą min-bit. w ilości 50 kg/m2.

S cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/16

10 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej

5.7. TRASA I NIWELET A DROGI

Projektowana niweleta drogi dostosowana jest do niwelety istniejącej z niewielkim i

korektami. Istniejące nierówności podłużne wyeliminowane będą poprzez profilowanie i

zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej.

5.8. ODWODNlE JE DROGI

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Spadki poprzeczne i podłużne jezdni zapewniają spływ

wód opadowych i roztopowych. Pobocza ziemne należy wyrównać do spadku min. 6 %.

5.10. WYPOSAŻENIE TECHNICZ E DROGI

5.10.1. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Docelowa organizacja ruchu drogowego pozostaje bez zmian. Droga dojazdowa jest

podrzędną w stosunku do krzyżującej się z nią drogą powiatową.

5.11. KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje się komunikacji publicznej

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPELNOSPRA WNYCH

Obiekt nie wymaga dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZ A OBIEKTU

Obiekt nie wymaga zasilania energią elektryczną.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klopoczyn Gm. Sadkowice pow. rawski

8. WPŁ YW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowane zamierzenia dotyczą przebudowy drogi istniejącej, przebiegającej przez

tereny rolnicze. Przedsięwzięcie nie jest nowym elementem wprowadzanym do środowiska,

lecz przebudową stanu istniejącego. Jego wpływ na środowisko przyrodnicze jak i na kra-

jobraz nie ulegnie zmianie.

Na trasie inwestycji nie ma obszarów sieci NATURA 2000.

9. WARUNKI OCHRO Y PRZECIWPOŻAROWEJ

Wszystkie odcinki drogi objęte przebudową, spełniają warunki dostępności pojazdów

ochrony przeciwpożarowej i mogą pełnić funkcję ewakuacyjną.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.1 Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

1.2 W omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych.

1.3 Inwestycja nie koliduje z rezerwatami przyrody, parkami narodowymi oraz

obszarami Natura 2000.

1.4 Istniejące skrzynki uzbrojenia terenu wynieść do rzędnych jezdni lub pobocza.

1.5 Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć pas drogowy.

Opracował:

Piotrków Trybunalski, luty 2009
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