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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. 2016 poz. 290 z dnia 9 lutego 2016r.),  

oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt budowlany branży drogowej na zadaniu: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L w gminie Gościeradów i gminie Dzierzkowice” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

Projektant: mgr inż. Andrzej Portka 
 
 
 
 
Kraśnik, 30.04.2018 r. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. 2016 poz. 290 z dnia 9 lutego 2016r.),  

oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt budowlany branży drogowej na zadaniu: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L w gm. Kraśnik i gm. Trzydnik Duży” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

Sprawdzający: Stanisław Śmietanka 
 
 
 

Lublin, sierpień 2017 
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OPIS TECHNICZNY 
 

Projekt budowlany – wykonawczy dla inwestycji: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L w gminie Gościeradów i gminie Dzierzkowice” 

 
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Podstawę opracowania niniejszego projektu budowlanego – wykonawczego stanowią:  
[1]. Umowa zawarta z Zamawiającym: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, 
[2]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115),  
[3]. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), 
[4]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462), 

[5]. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i 
skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001, 

[6]. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. II: Ronda, GDDP, Warszawa 2001, 
[7]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 

[8]. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.), 

[9]. Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz wytyczne projektowania, 
[10]. Mapa zasadnicza w skali 1:1000, 
[11]. Uzgodnienia robocze z Inwestorem, 
[12]. Pomiary uzupełniające sytuacyjno – wysokościowe. 
 
2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe dotyczące przebudowy drogi 
powiatowej nr 2701L Księżomierz - Ludmiłówka- Dzierzkowice w dwóch odcinkach :  od km 
11+997,00 do km 15+627,00 oraz od km 16+790,00 do km 19+169,50. 

Początek pierwszego projektowanego odcinka ma miejsce w m. Księżomierz 
Dzierzkowskiej na działce nr 426 (zastabilizowany w osi gwoździem geodezyjnym) w gm. 
Gościeradów w km 11+997,00 w osi istniejącej drogi powiatowej, koniec w km 15+627,00 w 
osi istniejącej drogi powiatowej. 

Początek drugiego projektowanego odcinka ma miejsce w km 16+790,00 w osi 
istniejącej drogi powiatowej, koniec w m. Dzierzkowice Rynek w km 19+169,50 w osi 
istniejącej drogi powiatowej. 

Projektowany odcinek drogi powiatowej w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni 
bitumicznej szer. 6,00 m w złym stanie technicznym z licznymi zaniżeniami w profilu 
podłużnym i poprzecznym. Istniejąca droga przebiega w liniach rozgraniczających o zmiennej 
szerokości. Ograniczona z obu stron granicami działek przyległych. Wzdłuż drogi powiatowej 
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zlokalizowane są chodniki z kostki brukowej betonowej w dobrym stanie technicznym w 
następujących lokalizacjach: 
− od km 14+005,00 do km lok. 0+016,50 str. prawa szer. 1,50m, 

− od km lok. 0+045,00 do km 14+060,50 str. prawa szer. 2,00m, 
− od km 18+267,50 do km 18+418,00 str. lewa szer. 1,00m, 
− od km 18+414,00 do km 19+139,50 str. prawa szer. zmienna od 1,00m do 2,00m, 

− od km 18+750,00 do km 18+796,50 str. lewa szer. 1,00m, 
− od km 18+904,00 do km 19+140,00 str. lewa szer. zmienna od 1,50m do 2,00m, 
 
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo, do występujących rowów trawiastych oraz 
poprzez istniejące przepusty w km: 
− km 12+190,00 przepust φ 100 dł. 11,30m 

− km 12+662,00 przepust φ 2x100 dł. 12,30m 

− km 13+630,00 przepust φ 2x100 dł. 11,30m 

− km 15+092,50 przepust φ 80 dł. 11,00m 

− km 18+436,00 przepust φ 3x150 dł. 12,00m 

− km 18+766,50 przepust φ 100 dł. 26,60m 
 
W km 18+827,50 znajduje się istniejący most żelbetowy dł. 12,00m, szer. 9,10m, o konstrukcji 
żelbetowej, jednoprzęsłowy z nawierzchnią bitumiczną, schemat statyczny swobodnie 
podparty, rodzaj konstrukcji dźwigarów belki prefabrykowane, z monolityczną płytą pomostu. 
Stan techniczny dostateczny. 
 
Droga posiada łuki poziome w następujących lokalizacjach: 
− km 12+544,98 W-1 łuk poziomy w prawo, 
− km 12+784,12 W-2 łuk poziomy w lewo, 
− km 12+895,35 W-3 łuk poziomy w prawo, 
− km 13+081,86 W-4 łuk poziomy w lewo, 
− km 13+324,54 W-5 łuk poziomy w prawo, 
− km 14+111,06 W-6 łuk poziomy w lewo, 
− km 16+891,58 W-7 łuk poziomy w lewo, 
− km 17+059,67 W-8 łuk poziomy w prawo, 
− km 17+340,05 W-9 łuk poziomy w prawo, 
− km 17+442,61 W-10 łuk poziomy w lewo, 
− km 17+626,10 W-11 łuk poziomy w prawo, 
− km 17+802,68 W-12 łuk poziomy w lewo, 
− km 18+052,72 W-13 łuk poziomy w prawo, 
− km 18+225,10 W-14 łuk poziomy w lewo, 
− km 18+491,37 W-15 łuk poziomy w prawo, 
− km 18+761,47 W-16 łuk poziomy w lewo, 
− km 18+872,37 W-17 łuk poziomy w lewo. 
 
Z projektowaną drogą krzyżują się drogi: 
− km 14+023,00 szer. 6,0m, skrzyż. z dr. gminną 108524L (L)  
− km 14+023,00 szer. 5,0m, skrzyż. z dr. gminną 108524L (P)  
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− km 18+772,00 szer. 5,0m, skrzyż. z dr. gminną 108525L (P)  
− km 18+775,00 szer. 5,0m, skrzyż. z dr. powiatową Nr 2639L (L)  
− km 19+117,00 szer.6,1m, skrzyż. z dr. gminną 108535L ul. Lipowa (L)  
− km 19+124,00 szer. 7,2m, skrzyż. z dr. powiatową Nr 2702L ul. Suchyńska (P) 
 
W ciągu drogi powiatowej występują następujące zatoki autobusowe: 
− km 13+090,00 str. prawa istniejący znak D-15, 
− km 13+900,00 str. lewa istniejący znak D-15, 
− km 14+136,50 str. prawa istniejąca wiata przystankowa, 
− km 18+960,00 str. lewa istniejąca wiata przystankowa, 
− km 19+033,00 str. prawa istniejąca wiata przystankowa, 
 
2.3.  ELEMENTY PROJEKTOWANE. 
2.3.1.  Podstawowe parametry projektowe 
Do projektowania przyjęto następujące założenia : 
− klasa techniczna drogi powiatowej G 
− prędkość projektowana 50 km/godz. (teren zabudowany), 90 km/godz.(teren 

niezabudowany),  
− kategoria obciążenia ruchem KR 1-2 
− przekrój poprzeczny: szlakowy (teren niezabudowany) 
    półuliczny (teren zabudowany) 
    uliczny (teren zabudowany) 
− podstawowa szerokość jezdni 2x3,00m = 6,00 m  

− pobocza szer. 1,25 m 
− chodnik szer. podstawowa 2,00 m,  
 
2.3.2.  Plan sytuacyjny (rys. 2) 

Początek pierwszego projektowanego odcinka ma miejsce w m. Księżomierz 
Dzierzkowskiej na działce nr 426 (zastabilizowany w osi gwoździem geodezyjnym) w gm. 
Gościeradów w km 11+997,00 w osi istniejącej drogi powiatowej, koniec w km 15+627,00 w 
osi istniejącej drogi powiatowej. 

Początek drugiego projektowanego odcinka ma miejsce w km 16+790,00 w osi 
istniejącej drogi powiatowej, koniec w m. Dzierzkowice Rynek w km 19+169,50 w osi 
istniejącej drogi powiatowej. 
Ze względu na jak najlepsze wykorzystanie istniejącej drogi zaprojektowano przebieg 
przebudowy po śladzie istniejącej nawierzchni bitumicznej. 
Geometria drogi w planie przedstawia się następująco : 
− km 12+544,98 W-1 łuk poziomy w prawo , R=400,00, i=7%,  
− km 12+784,12 W-2 łuk poziomy w lewo , R=280,00, i=7%,  
− km 12+895,35 W-3 łuk poziomy w prawo , R=260,00, i=7%,  
− km 13+081,86 W-4 łuk poziomy w lewo , R=1000,00, i=2%,  
− km 13+324,54 W-5 łuk poziomy w prawo , R=400,00, i=4%,  
− km 14+111,06 W-6 łuk poziomy w lewo , R=370,00, i=3%,  
− km 16+891,58 W-7 łuk poziomy w lewo , R=175,00, i=7%, poszerzenie=0,25m  
− km 17+059,67 W-8 łuk poziomy w prawo , R=500,00, i=7%,  
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− km 17+340,05 W-9 łuk poziomy w prawo , R=135,00, i=7%, poszerzenie=0,30m 
− km 17+442,61 W-10 łuk poziomy w lewo , R=550,00, i=7%,  
− km 17+626,10 W-11 łuk poziomy w prawo , R=300,00, i=7%,  
− km 17+802,68 W-12 łuk poziomy w lewo , R=110,00, i=7%, poszerzenie=0,40m  
− km 18+052,72 W-13 łuk poziomy w prawo , R=600,00, i=3%,  
− km 18+225,10 W-14 łuk poziomy w lewo , R=102,00, i=7%, poszerzenie=0,40m 
− km 18+491,37 W-15 łuk poziomy w prawo , R=60,00, i=7%,  
− km 18+761,47 W-16 łuk poziomy w lewo , R=150,00, i=5%,  
− km 18+872,37 W-17 łuk poziomy w lewo , R=110,00, i=5%,  
 
We wszystkich przypadkach obrót odbywa się wokół osi jezdni na długości istniejącej krzywej 
przejściowej. 
 
2.3.3. Skrzyżowania 
Na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu rys. nr 2 przedstawiono dane geometryczne 
rozwiązań projektowych. Zaprojektowano przebudowę istniejących skrzyżowań drogowych 
poprzez: 
1) w km 14+023,00 skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2701L z drogą gminną 108524L 

zaprojektowano skrzyżowanie skanalizowane z przejezdną wyspą środkową typu „rondo”, 
o parametrach geometrycznych uzgodnionych z Inwestorem. 
Parametry geometryczne ronda: 

• średnica zewnętrzna Dz = 18,00m, 
• średnica wyspy środkowej Dw = 5,00m, 

• szerokość jezdni ronda jednopasowego – 6,50m, 
• pochylenie poprzeczne – 2%, 

Wloty: 
• szerokość: 3,50m,  
• promienie wyokrąglające – R=8,0÷15,0m, 

Wyloty: 
• szerokość 4,50m, (jezdnia podporządkowana 3,50) 
• promienie wyokrąglające – R=8,0÷15,0m 

• promienie wyokrąglające powierzchnie najazdowe – R=2,00÷5,0m 
 
Wyspa środkowa 
Wyspa środkowa jest najważniejszym elementem funkcjonalnym ronda wpływającym na jego 
czytelność oraz decydującym o estetyce rozwiązania. Zaprojektowana wyspa stanowi koło o 
średnicy 5,00m. Wyspę wyniesiono na wysokość 8cm, w najwyższym punkcie (środek), w 
stosunku do przyległej jezdni. Wyspa środkowa jest ograniczona krawężnikiem betonowym 
15x30cm, ułożonym na płask wyniesionym 3cm nad jezdnię wg rys. nr 3. Zaprojektowano 
nawierzchnię wyspy z kostki betonowej gr. 8cm, w kolorze szarym. Należy zwrócić uwagę na 
precyzyjne ułożenie kostki ze względu na przewidywane znaczne siły zacinające. Elementy 
zagospodarowania wyspy przedstawiono na rys. nr 2. 
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Jezdnia na rondzie 
Szerokość jezdni ronda jednopasowego wynosi: 6,50m, zapewniając przejezdność wszystkich 
typów pojazdów dopuszczonych do ruchu na przyległych drogach. Nawierzchnia jezdni ronda 
bitumiczna o pochyleniu poprzecznym 2%. 
Wyspy rozdzielające na wlotach 
Dla oddzielenia wlotu na rondo od wylotu, w miejscu włączenia drogi powiatowej nr 2701L 
dochodzącej do ronda, zaprojektowano wyspy rozdzielające ograniczone krawężnikiem 
betonowym 15x30cm. Na wlocie zaprojektowano wyspę dzielącą szerokości 2,00m i długości 
16,00m, na wylocie wyspa dzieląca szerokości 1,50m i długości 15,00m. Powierzchnia wysp 
wypełniona kostką brukową betonową gr. 6cm w kolorze szarym. Naroża wysp rozdzielających 
wyokrąglono łukami o promieniach odpowiednio na wlocie R=1,00m, na wylocie R=0,75m. 
Ruch pieszy 
Prowadzenie ruchu pieszego w rejonie ronda zaprojektowano i powiązano z układem 
chodników istniejących wzdłuż przyległych dróg. Lokalizację projektowanych przejść na 
wszystkich wlotach ronda pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 2. 
2) str. lewa km 18+775,00, skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2639L, o nawierzchni 

bitumicznej szer. 5,00m, należy odtworzyć łuki wyokrąglające o promieniu RP ist.=6,50m 
oraz RL ist.=24,50m. Zaprojektowano nakładkę wyrównującą podniesienie niwelety drogi 
powiatowej wg konstrukcji jak dla ruchu KR 2 tj. ułożene 2-ch warstw bitumicznych – w-
wa ścieralna o grub. 4 cm oraz wyrównawcza o grub. 4 cm. 

3) str. prawa km 18+772,00, skrzyżowanie z drogą gminną Nr 108525L, o nawierzchni 
bitumicznej szer. 5,00m, należy odtworzyć łuki wyokrąglające o promieniu RP ist.=14,00m 
oraz RList.=10,00m. Zaprojektowano nakładkę wyrównującą podniesienie niwelety drogi 
powiatowej wg konstrukcji jak dla ruchu KR 2 tj. ułożene 2-ch warstw bitumicznych – w-
wa ścieralna o grub. 4 cm oraz wyrównawcza o grub. 4 cm. 

4) w km 19+119,80 skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2701L z drogą gminną 108535L ul. 
Lipowa (str. lewa) i drogą powiatową Nr 2702L ul. Suchyńska (str. prawa) zaprojektowano 
skrzyżowanie skanalizowane z przejezdną wyspą środkową typu „rondo”, o parametrach 
geometrycznych uzgodnionych z Inwestorem. 
Parametry geometryczne ronda: 

• średnica zewnętrzna Dz = 18,00m, 
• średnica wyspy środkowej Dw = 5,00m, 

• szerokość jezdni ronda jednopasowego – 6,50m, 
• pochylenie poprzeczne – 2%, 

Wloty: 

• szerokość: 3,50m,  
• promienie wyokrąglające – R=12,0÷17,0m, 

Wyloty: 
• szerokość 4,50m,  
• promienie wyokrąglające – R=12,0÷14,0m 

• promienie wyokrąglające powierzchnie najazdowe – R=3,0m 
Wyspa środkowa 
Wyspa środkowa jest najważniejszym elementem funkcjonalnym ronda wpływającym na jego 
czytelność oraz decydującym o estetyce rozwiązania. Zaprojektowana wyspa stanowi koło o 
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średnicy 5,00m. Wyspę wyniesiono na wysokość 8cm, w najwyższym punkcie (środek), w 
stosunku do przyległej jezdni. Wyspa środkowa jest ograniczona krawężnikiem betonowym 
15x30cm, ułożonym na płask wyniesionym 3cm nad jezdnię wg rys. nr 3. Zaprojektowano 
nawierzchnię wyspy z kostki betonowej gr. 8cm, w kolorze szarym. Należy zwrócić uwagę na 
precyzyjne ułożenie kostki ze względu na przewidywane znaczne siły zacinające. Elementy 
zagospodarowania wyspy przedstawiono na rys. nr 2. 
Jezdnia na rondzie 
Szerokość jezdni ronda jednopasowego wynosi: 6,50m, zapewniając przejezdność wszystkich 
typów pojazdów dopuszczonych do ruchu na przyległych drogach. Nawierzchnia jezdni ronda 
bitumiczna o pochyleniu poprzecznym 2%. 
Wyspy rozdzielające na wlotach 
Dla oddzielenia wlotu na rondo od wylotu, w miejscu włączenia drogi powiatowej nr 2701L 
dochodzącej do ronda, zaprojektowano wyspy rozdzielające ograniczone krawężnikiem 
betonowym 15x30cm. Na wlocie i wylocie zaprojektowano wyspy dzielące szerokości 2,00m i 
długości 15,00m. Powierzchnia wysp wypełniona kostką brukową betonową gr. 6cm w kolorze 
szarym. Naroża wysp rozdzielających wyokrąglono łukami o promieniach R=1,00m. 
Ruch pieszy 
Prowadzenie ruchu pieszego w rejonie ronda zaprojektowano i powiązano z układem 
chodników istniejących wzdłuż przyległych dróg. Lokalizację projektowanych przejść na 
wszystkich wlotach ronda pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 2. 
 
2.3.4. Profil podłużny 
Przebieg niwelety w profilu podłużnym zgodny z istniejącym przebiegiem drogi. 
Zaprojektowana niweleta wynika z warunku zapewnienia wymaganej grubości wzmocnienia 
istniejącej nawierzchni jezdni.  
 
2.3.5. Przekroje normalne (rys. nr 3) 
Na odcinku objętym opracowaniem występują przekroje poprzeczne szlakowe, uliczne oraz 
półuliczne. Podstawowe parametry geometryczne przekrojów normalnych oraz ich konstrukcje 
podano w części rysunkowej – rys. nr 3. 
Przyjęto podstawowe parametry przekroju normalnego: 
− przekrój drogowy jednojezdniowy na całości odcinka – o szerokości 2x3,00m, 
− pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm śr. gr. 10cm 

o szerokości 1,25m, 
− pochylenia poprzeczne nawierzchni – na odcinkach prostych i = 2% (przekrój daszkowy), 

− pochylenia poprzeczne nawierzchni – na odcinkach łuków kołowych zgodne z rys. nr 2 
Plan sytuacyjny, 

− pochylenia poprzeczne poboczy – na trasie zasadniczej i = 8%, 

− szerokość projektowanego chodnika – 2,00m, lokalnie 1,50m. 
 
2.3.6. Konstrukcja nawierzchni  
2.3.6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm 
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2.3.6.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu poszerzeń 
− warstwa ścieralna - z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 
− warstwa wiążąca - z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 gr. 20cm   

− warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 <4,0MPa gr. 22 cm 
 
2.3.6.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika i peronów: 

− kostka brukowa betonowa  gr. 6cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
− warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 <4,0MPa gr. 15 cm 
 
2.3.6.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

− kostka brukowa betonowa gr. 8cm  

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 gr. 20cm   
− warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 <4,0MPa gr. 15 cm 
 
2.3.6.5 Konstrukcja nawierzchni na powierzchniach najazdowych i wyspy centralnej: 

− kostka brukowa betonowa gr. 8cm   

− podsypka grysowa 2-4 gr. 4cm 
− podbudowa zasadnicza mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 <4,0MPa gr. 22 cm 
 
2.3.7. Konstrukcja poboczy gruntowych 
Zaprojektowano umocnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 
o uziarnieniu 0/31,5mm śr. gr. 10cm. 
 
2.3.8. Odwodnienie 
W celu sprawnego odwodnienia korpusu drogowego zaprojektowano odprowadzenie wód 
opadowych do istniejących rowów przydrożnych poprzez nadanie jezdni i poboczom 
wymaganych spadków poprzecznych. Dodatkowo od km 13+630,00 do km 14+013,50 na dł. 
383,50m str. prawa należy oczyścić (odmulić) rów istniejący. 
 
Zaprojektowano także system odwodnienia liniowego w lokalizacjach: 
ściek liniowy trójk ątny: 
− ściek liniowy trójkątny str. lewa od km 16+950,00 do km 17+025,00 , L=75,00 
− ściek liniowy trójkątny str. prawa od km 16+900,00 do km 17+060,00 , L=160,00 
 
ściek skarpowy z element. trapezowych: 
− km 16+970 projektowany ściek skarpowy L=6m  str. lewa, 

− km 16+980 projektowany ściek skarpowy L=5m  str. prawa, 
− km 16+989 projektowany ściek skarpowy L=12m str. prawa,   
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− km 18+817 projektowany ściek skarpowy L=5m  str. lewa, 
− km 18+817 projektowany ściek skarpowy L=3,5m str. prawa, 

− km 18+837,50 projektowany ściek skarpowy L=6,0m str. prawa, 
− umocnienie wylotów ścieków trapezowych w rowie ściekiem drogowym betonowym - typ 

korytkowy wg KPED 01.03 na podbudowie z betonu C8/10 gr. 15cm 
 
ściek podchodnikowy z krawężnika odwadniającego na ławie betonowej z betonu C16/20  
wraz z przykanalikiem ∅150 o spadku min. 0,5% na podsypce piaskowej gr. 20cm: 
− km 14+017,00 projektowany ściek podchodnikowy L=2*3m  
− km 18+474,00 projektowany ściek podchodnikowy L=2m  

− km 18+502,00 projektowany ściek podchodnikowy L=2m  
− km 18+765,00 projektowany ściek podchodnikowy L=2*2m 
 
2.3.8.1.  Przepusty  
Na podstawie dokonanego przeglądu istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 
2701L Księżomierz - Ludmiłówka- Dzierzkowice tj.: 
− km 12+190,00 przepust φ 100 dł. 11,30m 

− km 12+662,00 przepust φ 2x100 dł. 12,30m 

− km 13+630,00 przepust φ 2x100 dł. 11,30m 

− km 15+092,50 przepust φ 80 dł. 11,00m 

− km 18+436,00 przepust φ 3x150 dł. 12,00m 

− km 18+766,50 przepust φ 100 dł. 26,60m 
zdecydowano o wykonaniu czyszczenia przepustów z namułu wraz z załadunkiem i wywozem 
zanieczyszczeń oraz odmuleniem wlotów i wylotów przepustów na odcinkach pozwalających 
zapewnić sprawny odpływ wody poza korpus drogowy. 
 
2.3.8.2.  Obiekty inżynierskie 
W ramach inwestycji przewiduje się remont obiektu inżynierskiego w km 18+827,50 dł. 
12,00m, szer. 9,10m. Istniejący obiekt o konstrukcji żelbetowej, jednoprzęsłowy z 
nawierzchnią bitumiczną, schemat statyczny swobodnie podparty, rodzaj konstrukcji 
dźwigarów belki prefabrykowane, z monolityczną płytą pomostu. Stan techniczny dostateczny. 
Na moście w ramach projektu przewidziano wymianę warstw bitumicznych, wykonanie 
nowego wpustu mostowego, wykonanie zabruku pobocza po str. lewej, remont schodów, 
ścieków skarpowych i balustrad. Ponadto w ramach remontu należy wykonać uzupełnienie 
ubytków betonu istniejącej konstrukcji zaprawami typu PCC oraz zabezpieczenie pow. 
betonowej powłoką malarską, jak również przyjęto wymianę urządzeń dylatacyjnych. 
 
2.3.9. Chodniki 
Szczegółową lokalizację chodników pokazano na rys. nr 2 Plan sytuacyjny. Chodniki dla 
pieszych zaprojektowano o szerokości 2,00m (bez krawężnika) przy krawędzi jezdni lub 
oddzielone pasem zieleni. Pochylenie poprzeczne chodnika 2% (do jezdni), niweleta chodnika 
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dostosowana do niwelety jezdni. Chodnik ograniczony będzie od strony drogi powiatowej za 
pomocą krawężnika betonowego 15x30, od strony rowu przydrożnego obrzeżem betonowym 
6x20 (w obrębie zjazdów obrzeżem 8x30). Lokalnie ze względu na warunki terenowe przyjęto 
chodnik szer. 1,50m (bez krawężnika). Na szerokości chodnika w miejscu przejść dla pieszych 
projektuje się obniżenie krawężnika do h max = 2 cm. 
 
2.3.10. Zjazdy z drogi  
Wzdłuż drogi powiatowej występują zjazdy indywidualne oraz publiczne. Nie przewiduje się 
wykonania nowych zjazdów.  
Na szerokości pobocza ziemnego zjazdy należy umocnić warstwą z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywa C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm śr. gr. 10cm  
Na szerokości projektowanego chodnika zjazdy należy wykonać z kostki brukowej, betonowej, 
grubości 8 cm, szerokość zjazdów oraz lokalizacja – wg rys. nr 2.Ograniczenie tylnej części 
zjazdu stanowi obrzeże betonowe 8x30, skos wjazdowy 1:1. Na połączeniu z nawierzchnią 
drogi należy zaniżyć krawężnik do 2 cm ponad nawierzchnię bitumiczną, zmiana wysokości 
krawężnika na długości 2,0 m. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać w poziomie chodnika. 
Nawierzchnię pomiędzy zakończeniem zjazdu a istniejącą częścią zjazdu należy wyrównać 
kruszywem łamanym (0-31,5) stabilizowanym mechanicznie gr. śr. 15cm. 
 
2.3.11. Zatoki autobusowe. 
Na projektowanym odcinku zaprojektowano przebudowę istniejących zatok: 

− km 13+900,00 str. lewa istniejący znak D-15, 
− km 14+136,50 str. prawa istniejąca wiata przystankowa, 

− km 18+960,00 str. lewa istniejąca wiata przystankowa, 
− km 19+033,00 str. prawa istniejąca wiata przystankowa, 
tj. przewidziano wykonanie nowej nawierzchni zatoki z betonu asfaltowego oraz nawierzchni 
peronów z kostki betonowej. Przyjęto następujące parametry zatoki zgodnie z rys. 6 Schemat 
zatoki autobusowej: 
− długość krawędzi zatrzymania - 20,0 m, 
− szerokość zatoki przy jezdni - 3,0 m, 

− wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu - 30,0 m, 
− szerokość peronu - 1,5 m, 

− pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawędzi jezdni drogi, 
− klin najazdowy – 24,0 m, 

− klin wyjazdowy– 12,0 m 
 

Konstrukcja nawierzchni zatoki dla komunikacji zbiorowej: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z AC 11 S, grubość w-wy 4 cm, 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. śr. 4cm. 
Nawierzchnię obramowano krawężnikiem betonowym (15x30cm ) na ławie betonowej z 
oporem.  

W km 13+090,00 str. prawa należy wykonać peron dla podróżnych z kostki brukowej 
betonowej o wymiarach 2x4m. 
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2.5. ORGANIZACJA RUCHU 
Projekt organizacji ruchu na projektowanym odcinku stanowi odrębne opracowanie. 
 
2.6. URZĄDZENIA OBCE . 
Nie kolidują z projektowanym przebiegiem. 
 
2.7. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U ŻYTKOWY OBIEKTU 
Przebudowywana droga powiatowa położona w gminie Gościeradów i Dzierzkowice w 
południowo zachodniej części powiatu Kraśnik. Przeznaczona jest do obsługi regionalnego 
ruchu pojazdów. Dostępność jest nieograniczona. 
 
2.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (Z GODNIE Z ART. 
3 PKT 20 ORAZ ART.34.UST.3 PKT 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE) 
Obszar oddziaływania obiektu objętego niniejszym projektem ogranicza się do działki pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 2701L Księżomierz - Ludmiłówka- Dzierzkowice o nr ewid. 
gruntu 426,  200/1,  201/1,  202/1, 312/1, 204/1, 311/1, 205/1, 310/1, 206/1, 309/1, 207/1, 
308/1, 208/1, 218/1, 307/1, 209/1, 305/1, 210/1, 211/1, 212/1, 213/1, 303/1, 204/1, 302/3, 
221/6, 221/5, 108/2, 214/1, 111/2, 215, 110/2, 109/1, 121/4 obręb geodezyjny Ludmiłówka, nr 
1169/2 obręb geodezyjny Dzierzkowice-Zastawie, nr 1372, 89/3, 149 obręb geodezyjny 
Dzierzkowice-Rynek, nr 259/2, 258/2, 258/3, 261/2, 262/4, 268/2, 269/2, 271/2, 270/2, 266/2, 
277/1, 276/1, 272, 265/2, 257/1, 274/1, 278/1, 279/1, 280/1, 281/1, 255/2, 254/2, 262/2, 216, 68 
obręb geodezyjny Terpentyna oraz działek osób prywatnych i  prawnych o nr ewid gruntu:301, 
221/3, 447/1, 477/2 obręb geodezyjny Ludmiłówka, nr 187/2,  89/1, 211/11, 211/12, 211/13 
obręb geodezyjny Terpentyna, nr 202 obręb geodezyjny Dzierzkowice-Rynek. 
Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny 
przyległe. 
 
2.9. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ PODLEG ANIU 
OCHRONIE WG USTALE Ń MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO. 
Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków ani nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. W przyjętym rozwiązaniu projektowym nie przewiduje się wycinki drzew. 
Realizacja projektowanego odcinka przyczyni się do uporządkowania zagospodarowania 
terenu, zmniejszy emisje hałasu, kurzu oraz ureguluje odwodnienie. 
 
2.10. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 
Obiekt nie znajduje się na terenach objętych eksploatacją górniczą. 
 
2.11. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW 
Przyjęte rozwiązanie projektowe nie narusza istniejącego stanu środowiska, przyczyni się do 
uporządkowania zagospodarowania terenu oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów. 
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2.12. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Powiązane ze sobą elementy drogowe wymagają dokładnego wykonania sytuacyjnego i 
wysokościowego, począwszy od robót pomiarowych, poprzez roboty ziemne, roboty związane 
z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, kończąc na dokładnym wykonaniu warstw 
ścieralnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 §6 ust. 1 i 
2 roboty drogowe występuje konieczność opracowania informacji i planu bioz dla budowy 
powyższej inwestycji. Stanowi ona odrębne opracowanie.  
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
na wykonanie przebudowy drogi 

 
 
 
Obiekt:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L w gminie Gościeradów  

i gminie Dzierzkowice 
 
 
 
Miejscowość: Księżomierz, Ludmiłówka, Dzierzkowice 
 
Gmina: Gościeradów i Dzierzkowice 
Powiat: Kraśnicki 
Województwo: Lubelskie 
 
 
Inwestor:  Powiat Kraśnicki  Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował : inż. Andrzej Portka 

LUB/0007/PWBD/17 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji obiektów. 
 

BRANŻA DROGOWA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE             

− Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 
− Karczowanie średniej gęstości krzaków i poszycia 
− Karczowanie pni  
− Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm 
− Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej o gr. 10 cm 
− Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych  o gr. 10 cm. 
− Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 
− Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
− Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 
− Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm 
− Rozebranie wiaty stalowej przystankowej  
− Rozebranie tarcz znaków drogowych 
− Rozebranie słupków stalowych znaków drogowych 

 
ROBOTY ZIEMNE 

− Plantowanie skarp 
− Wykonanie nasypów w gruntach kat. II-IV 

 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

− Czyszczenie przepustów pod  drogami, rury o średnicy do 125 cm 
− Wykonanie ścieku podchodnikowego 
− Wykonanie ścieków liniowych i skarpowych 

 
PODBUDOWY.               

− Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni gr. 20÷50 cm z 
odwozem ziemi na odkład 

− Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika gr. 10 cm z 
odwozem ziemi na odkład. 

− Profilowanie i zagęszczenie podłoża ręcznie pod warstwy konstrukcyjne w gr. kat. II-IV 
− Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie 
− Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 
− Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 gr. 

w-wy 20 cm 
− Wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 < 4,0 

MPa gr. w-wy 15 ÷ 22cm 
− Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16W w ilości średnio 75 kg/m2 

 
NAWIERZCHNIE.               

− Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wyrównawcza gr. w-wy 5 cm 
− Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm 
− Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm 
− Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. grubość  w-wy 4 cm. 
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− Remont nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(materiał z rozbiórki). 

− Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej lub grysowej. 
 

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE.               

− Ścinanie poboczy mechanicznie 
− Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym/ mieszanką niezwiązaną z kruszywa C90/30 
− Pogłębianie rowów - średnia ilość 0,6 m3 / 1,0 mb . 

 
OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU.             

− Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie 

− Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 
− Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 
− Montaż oznakowania pionowego aktywnego D-6  o zasilaniu bateryjnym 
− Ustawienie wygrodzeń U-12a, ogrodzenie segmentowe ocynkowane, 
− Bariery ochronne stalowe z elementami odblaskowymi U-14a + U-1c 
 

ELEMENTY ULIC.               

− Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej. 
− Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm. 
− Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm. 
− Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm. 
 

ZIELE Ń DROGOWA.               

− Uzupełnienie humusem trawników wraz z obsianiem trawą 
 

INNE        

− Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i hydrantów 
− Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 
 

BRANŻA MOSTOWA 

USTROJE NOŚNE.   

− Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betonu przęseł zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość do 1 cm. 
 

URZĄDZENIA DYLATACYJNE. 

− Wymiana blach dylatacyjnych 
 
 

ODWODNIENIE. 

− Montaż wpustów żeliwnych d=160 mm (łącznie z ceną zakupu) 
 



18 

 

 

WYPOSAŻENIE. 

− Oczyszczenie skorodowanych poręczy z rdzy i starej farby do III stopnia czystości oraz 
zabezpieczenie antykorozyjne poręczy stalowych farbami z żywic syntetycznych 

 

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE. 

− Rozbiórka umocnień skarp z brukowca (materiał do zagospodarowania przez 
Wykonawcę) ręcznie 

− Wykonanie nasypów stożka przyczółka. 
− Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych brukiem z kostki betonowej 
− Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółków z krawężnika 

betonowego 20x30 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 
− Rozebranie ścieku skarpowego z korytek betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej 
− Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych - 

trapezowych na ławie z betonu C12/15. 
− Wykonanie kosza kamiennego u podstawy ścieku skarpowego 
 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ ĄCE. 

− Wykonanie zabezpieczenia pow.betonowej powłoką o grub. 0,05<d<0,3 mm-dyspersją 
polimerową 

− Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe do osi drogi, z 
elem. prefabrykowanych betonowych 

− Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni gr. 20 cm z odwozem 
ziemi na odkład 

− Wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 < 4,0 
MPa gr. w-wy 15 cm 

− Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W obszarze inwestycji występują: 

− drogi o nawierzchni asfaltowej, 
− budynki mieszkalne jednorodzinne, 
− budynki użyteczności publicznej, 
− kablowe sieci teletechniczne i energetyczne, 
− sieci gazowe i wodociągowe 
− sieci kanalizacyjne 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
W miejscu planowanej inwestycji ma miejsce ruch drogowy. 
 

4. Zagrożenia, jakie mogą powstać w trakcie realizacji to: 
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji zagrożenie bezpieczeństwa stanowi wykonywanie 
robót pod ruchem drogowym, ponadto sprzęt do wykonywania robót ziemnych (koparki, 
spycharki itp.) oraz transport (pojazdy wysokotonażowe do przewozu materiałów 
budowlanych). 
 



19 

 

 

5. Sposób prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
− wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być 

przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, 
− przed przystąpieniem do robót wymienionych w pkt. 1, kierownik budowy powinien 

każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z 
tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu 
robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i 
zdrowia, 

− przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w 
książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z 
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje umożliwiaj ącą 
szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót opracować: 
− ustalić zasady dopuszczeń do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu; 
− sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu 

budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlano – montażowych i przepisy BHP, 
zawierający następujące informacje, 

− sporządzić projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzenie u 
zarządcy drogi; 

− plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu 
ratunkowego; 

− zakres robót i kolejność poszczególnych etapów robót; 
− informacje dotyczące wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie. 
 
Oznakowanie zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami. 
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4. Zał. nr 1a - Materiały, dane i warunki wyjściowe dla projektowania dla zadania pn ,, 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L w gminie Gościeradów i gminie Dzierzkowice ” wydane 
przez  Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku 
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5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  
     znak BRI.6220.2.8.2017 z dnia 28.03.2018r 
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6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzkowice 
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7. Uprawnienia budowlane, zaświadczenia 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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