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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  

z późn. zmianami), oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt budowlany branży 

drogowej na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2714L Gościeradów-Zdziechowice od 

km 0+810 do km 4+650 oraz od km 5+020 do km 5+355,40 w gminie Gościeradów uszkodzonej 

w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r oraz dodatkowo na odcinkach od km 

0+732 do km 0+810 i od km 4+650 do km 4+720 przedmiotowej drogi” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

Projektant: mgr inż. Andrzej Portka 
 
 
 
 
Kraśnik, kwiecień 2019 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 
 

Dokumentacja techniczna do zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji: 
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2714L Gościeradów-Zdziechowice od km 0+810 do km 4+650 

oraz od km 5+020 do km 5+355,40 w gminie Gościeradów uszkodzonej w wyniku gwałtownego 

spływu wód opadowych w 2017r oraz dodatkowo na odcinkach od km 0+732 do km 0+810  

i od km 4+650 do km 4+720 przedmiotowej drogi.” 
 
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]. 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), 

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

z późn. zm.), 

[7]. Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz wytyczne projektowania, 

[8]. Mapa zasadnicza w skali 1:1000, 

[9]. Uzgodnienia robocze z Inwestorem, 

[10]. Pomiary uzupełniające sytuacyjno – wysokościowe. 

 
2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe dotyczące przebudowy 

nawierzchni drogi powiatowej Nr 2714L Gościeradów-Zdziechowice w gminie Gościeradów 

od km od km 0+732 do km 4+720 i od km 5+020 do km 5+355,40.  

Początek projektowanego odcinka ma miejsce w m. Gościeradów w km 0+732 w osi 

istniejącej drogi powiatowej (zastabilizowano szpilką stalową), koniec w km 5+355,40 w osi 

istniejącej drogi powiatowej na początku nakładki z betonu asfaltowego w dobrym stanie 

technicznym. Z zakresu wyłączono odcinek od km 4+720 do km 5+020 na którym 

wykonywane były roboty budowlane w latach ubiegłych. 

Projektowany odcinek drogi powiatowej w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni 

bitumicznej szer. 5,00 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.  

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo, do występujących rowów trawiastych 

oraz poprzez istniejące przepusty w km: 
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− km 1+392,00 przepust 2φ90 dł. 9,50m. 

− km 3+431,00 przepust φ90 dł. 9,50m. 

 

Droga posiada łuki poziome w następujących lokalizacjach: 

− km 0+759,70 W-1 łuk poziomy w prawo,  

− km 0+976,22 W-2 łuk poziomy w lewo,  

− km 1+225,77 W-3 łuk poziomy w prawo,  

− km 1+410,54 W-4 łuk poziomy w lewo,  

− km 1+883,20 W-5 łuk poziomy w prawo,  

− km 2+429,93 W-6 łuk poziomy w prawo,  

− km 2+907,12 W-7 łuk poziomy w prawo,  

− km 3+544,10 W-8 łuk poziomy w lewo,  

− km 3+739,66 W-9 łuk poziomy w lewo,  

− km 3+915,10 W-10 łuk poziomy w lewo,  

− km 4+230,13 W-11 łuk poziomy w prawo,  

− km 4+572,88 W-12 łuk poziomy w prawo,  

− km 5+129,05 W-13 łuk poziomy w lewo,  

 

2.3.  ELEMENTY PROJEKTOWANE. 
2.3.1.  Podstawowe parametry projektowe 
Do projektowania przyjęto następujące założenia : 

− klasa techniczna drogi powiatowej Z 

− prędkość projektowa 50 km/godz., 

− kategoria obciążenia ruchem KR 3-4 

− przekrój poprzeczny: szlakowy  

− podstawowa szerokość jezdni: 2x2,50m = 5,00 m 

− pobocza szer. 1,00 m 

 
2.3.2.  Plan sytuacyjny (rys. 2) 

Początek projektowanego odcinka ma miejsce w m. Gościeradów w km 0+732 w osi 

istniejącej drogi powiatowej (zastabilizowany szpilką stalową), koniec w km 5+355,40 w osi 

istniejącej drogi powiatowej na początku nakładki z betonu asfaltowego w dobrym stanie 

technicznym. Z zakresu wyłączono odcinek od km 4+720 do km 5+020 na którym 

wykonywane były roboty budowlane w latach ubiegłych. 

Ze względu na jak najlepsze wykorzystanie istniejącej drogi zaprojektowano przebieg 

przebudowy po śladzie istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

Na projektowanym odcinku odtworzono istniejące łuki kołowe: 

− km 0+759,70 W-1 łuk poziomy w prawo, R=600, i=2%,  

− km 0+976,22 W-2 łuk poziomy w lewo, R=180, i=4%, poszerzenie=0,25m  

− km 1+225,77 W-3 łuk poziomy w prawo, R=180, i=4%, poszerzenie=0,25m  

− km 1+410,54 W-4 łuk poziomy w lewo, R=292, i=3%, 

− km 1+883,20 W-5 łuk poziomy w prawo, R=380, i=3%,  

− km 2+429,93 W-6 łuk poziomy w prawo, R=580, i=2%,  

− km 2+907,12 W-7 łuk poziomy w prawo, R=280, i=3%,  

− km 3+544,10 W-8 łuk poziomy w lewo, R=750, i=2%,  

− km 3+739,66 W-9 łuk poziomy w lewo, R=270, i=4%,  
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− km 3+915,10 W-10 łuk poziomy w lewo, R=555, i=2%,  

− km 4+230,13 W-11 łuk poziomy w prawo, R=230, i=4%,  

− km 4+572,88 W-12 łuk poziomy w prawo, R=400, i=3%,  

− km 5+129,05 W-13 łuk poziomy w lewo, R=1140, i=2%,  

 

We wszystkich przypadkach obrót odbywa się wokół osi jezdni na długości istniejących 

krzywych przejściowych. 

 

2.3.3. Skrzyżowania 
Nie dotyczy. 

 

2.3.4. Profil podłużny 
Zaprojektowano profil podłużny dopasowany do istniejącego przebiegu niwelety  

z jednoczesnym jej wyrównaniem. Zaprojektowany profil podłużny pozwoli na ułożenie 

warstw konstrukcyjnych, wyrównanie niwelety i zapewni prawidłowe odwodnienie korpusu 

drogowego. 

 
2.3.5. Przekroje normalne (rys. nr 3)  
Na odcinku objętym opracowaniem występuje przekrój poprzeczny szlakowy. 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: jezdnia szer. 2x2,50m = 5,00 m 

− pobocza o szer. 1,00m; na szerokości 0,75m umocnione mieszanką niezwiązaną  
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm śr. gr. 10cm, 

− 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 = 6%, 

 
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 

− siatka przeciwspękaniowa z włókien szklanych 100/100 powleczona polimeroasfaltem 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 75kg/m2 

 

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 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm 

− podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm   

− warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 <4,0MPa gr. 22 cm 
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2.3.7. Konstrukcja poboczy gruntowych 
Zaprojektowano umocnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 

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. Istniejące przepusty z rur betonowych należy oczyścić 

w km 1+392,00 przepust 2φ90 dł. 9,50m oraz w km 3+431,00 przepust φ90 dł. 9,50m. 

 

2.3.9. Chodniki 
Nie dotyczy. 

 
2.3.10. Zjazdy z drogi  
Wzdłuż drogi powiatowej występują zjazdy indywidualne oraz publiczne. Nie przewiduje się 
wykonania nowych zjazdów. Na szerokości pobocza zjazdy należy uzupełnić warstwą 
kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm śr. gr. 10cm. 

 
2.3.11. Zatoki autobusowe. 
Nie dotyczy. 

 

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 UŻYTKOWY OBIEKTU 
Przebudowywana droga powiatowa położona w gminie Gościeradów w południowo 

zachodniej części powiatu Kraśnik. Przeznaczona jest do obsługi regionalnego ruchu 

pojazdów. Dostępność jest nieograniczona. 

 

2.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE 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 2714L Gościeradów-Zdziechowice o nr ewid. gruntu 422, 

618, 684, 973, 990/2, 1948 gmina Gościeradów, obręb ewidencyjny Gościeradów oraz 

działek osób prywatnych i prawnych o nr ewid gruntu: 980, 981, 986, 1019, 1022, 1002, 

1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1031, 

1547, 1548, 1549/2, 1825, 1583, 1593, 1584/1, 1585/1, 1586/1, 1587/1 gmina Gościeradów, 

obręb ewidencyjny Gościeradów oraz o nr ewid gruntu:1017 obręb Gościeradów Plebański. 

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny 

przyległe. 
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2.9. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ PODLEGANIU 
OCHRONIE WG USTALEŃ 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.  

 

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 DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
na wykonanie przebudowy drogi 

 

 

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2714L Gościeradów-Zdziechowice  

od km 0+810 do km 4+650 i od km 5+020 do km 5+355,40 w 

gminie Gościeradów uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu 

wód opadowych w 2017r oraz dodatkowo na odcinkach od km 

0+732 do km 0+810 i od km 4+650 do km 4+720 przedmiotowej 

drogi. 

 

 

 

Miejscowość: Gościeradów,  Kolonia Gościeradów, Salomin 

Gmina: Gościeradów 

Powiat: Kraśnicki 

Województwo: Lubelskie 

Inwestor: Powiat Kraśnicki Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował : mgr inż. Andrzej Portka 

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

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
− Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 

− Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 

− Rozebranie słupków do znaków 

 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
− Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych 
 
PODBUDOWY.  
− Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni gr. 40 cm z odwozem ziemi 

na odkład 

− Profilowanie i zagęszczenie podłoża ręcznie pod warstwy konstrukcyjne w gr. kat. IV 

− Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 

− Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową, 

− Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, warstwa 

po zagęszczeniu grubości 20 cm. 

− Wykonanie warstwy morozoochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o 

wytrzymałości do 4,0MPa (z wytwórni) pielęgnowane piaskiem i wodą o grubości po 

zagęszczeniu 22 cm 

− Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. w-wy 8 cm po zagęszczeniu. 

− Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W z 

zagęszczaniem mechanicznym 

 

NAWIERZCHNIE.  
− Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne - ułożenie siatki 

szklanej powlekanej polimeroasfaltem pod warstwy bitumiczne o wytrzymałości min. 100 

kN/m 

− Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 

w-wy 15 cm 

− Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 

− Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm. 

− Frezowanie nawierzchni bitumicznej. 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.      
− Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z odwozem urobku na odległość do 3 km. 

− Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywa C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 śr, 
grub. 10 cm. 

− Ręczne plantowanie poboczy na szer 0,25m 
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OZNAKOWANIE DRÓG. 
− Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 

− Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 

0.3 m2 

− Pionowe znaki drogowe - tablice drogowe o pow. ponad 0.3 m2 

− Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas 

chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie 

strukturalne 

 

1. 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 

 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 
W miejscu planowanej inwestycji ma miejsce ruch drogowy. 

 

3. 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). 

 

4. 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. 

 

5. 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 
umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót: 

− 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. Warunki wyjściowe dla projektowania wydane przez  Zarząd Dróg Powiatowych  
     w Kraśniku 
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5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  

    znak OŚGO.6220.1.2.2019 z dnia 30.04.2019r.  
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6. Uprawnienia budowlane, zaświadczenia 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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