
REMONT DROGI POWIATOWEJ 1736L- UL. CHEŁMSKA WE WŁODAWIE 

OPIS TECHNICZNY 
"Remont drogi powiatowej 1736L - ul. Chełmska we Włodawie". 

 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

1. Zlecenie Inwestora. 
 
 
 

2. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500.  
3. Własne pomiary wykonane w kwietniu 2014 roku. 
4.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz. 
U. Nr 43 z 14 maja 1999r). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 
2003 r / w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. /Dz. U. Nr 177,poz. 1729/. 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 
1998 r / w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. /Dz. U. Nr 126,poz. 839/. 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2003 
nr 207 poz. 2016 z późn. zm./” oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

8. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wyd. 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

9. Obowiązujące normy PN – S – 02204 – odwodnienie dróg. 
10.Obowiązujące normy PN i BN oraz literatura techniczna. 
 

2.    Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi powiatowej 1736L w 
miejscowości Włodawa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+137,35 według 
założonego lokalnego kilometraża zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Zakres opracowania dotyczącego remontu drogi powiatowej 1736L to odcinek 
zlokalizowany na działce nr ew. 375/8 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 
1736L,  administrowany przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie. 
Linie rozgraniczające terenu objętego opracowaniem określono na mapie (załączniku 
graficznym)  jako granice pasa drogowego. 
Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 

 
3.    Dane wyjściowe do projektowania. 

Dane wyjściowe do projektowania zostały ustalone z Inwestorem w ramach  umowy o 
prace projektowe.  

 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Początek opracowania remontu drogi powiatowej 1736L to punkt w  km 0+000,00 

zlokalizowany w osi istniejącej wyspy segregacyjnej na działce nr ew. nr ew. 375/8 zaś 
koniec w km 0+137,35 również na działce nr ew. nr ew. 375/8  stanowiącej pas 
drogowy administrowany przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie.  

Droga powiatowa 1736L w obrębie opracowania posiada nawierzchnię z betonu 
asfaltowego w stanie technicznym określonym jako zły z widocznymi znacznymi 
odkształceniami i ubytkami. 

Na całym odcinku czyli  od km 0+000,00 do km 0+137,35 posada przekrój uliczny z 
obustronnymi krawężnikami przewidzianymi lokalnie do wymiany oraz obustronnym 
chodnikiem w stanie technicznym określonym jako dobry. Szerokość jezdni na tym 
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odcinku jest zmienna i wynosi 6,5 – 11,90m. W ciągu remontowanego odcinka 
występują obustronne zatoki postojowe o różnych szerokościach.  
Wody opadowe z drogi powiatowej są odprowadzane powierzchniowo zgodnie ze 
spadkami poprzecznymi i podłużnymi do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, 
zlokalizowanych poza opracowaniem. Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni 
drogi w licznych nierównościach poprzecznych i podłużnych jezdni tworzą się zastoiska 
wodne. 
Teren pasa drogowego drogi powiatowej jest uzbrojony i  posiada składniki 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z infrastrukturą drogową tj: 
- sieć wodociągowa w z przyłączami 
- podziemna sieć energetyczna (linia oświetleniowa) 
W obrębie remontu drogi powiatowej 1736L nie stwierdzono występowania drzew i  
karpin ograniczających techniczne możliwości budowy infrastruktury drogowej. 

Teren przyległy stanowią obszary zabudowy jednorodzinnej. 
 
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Remont drogi powiatowej 1736L ma na celu poprawę parametrów technicznych 
lokalnego ciągu komunikacyjnego w oparciu o następujące założenia wstępne : 
Kategoria drogi  – powiatowa 
Klasa drogi – L  
Prędkość  projektowa na drodze  - nie określa sie 
Szerokość jezdni – 6,0m 
Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy 

 
4. Rozwiązania projektowe. 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Remont drogi powiatowej  zlokalizowany jest w województwie lubelskim, powiecie 

włodawskim, w miejscowości Włodawa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+137,35 na 
działce nr ew. 375/8 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie. 

Na całym odcinku zaprojektowano nawierzchnia z betonu asfaltowego o docelowej 
szerokości od 6,0do 11,9,0m ograniczonej obustronnym krawężnikiem 15x30x100, 
15x22x100. 

Oś remontowanej drogi powiatowej 1736L z założenia zlokalizowana jest w osi 
istniejącej jezdni drogi powiatowej.  

Zaprojektowano wymianę istniejącego krawężnika na odcinku 50 m, oraz 
przełożenie istniejącej naw. chodnika bezpośrednio przylegającego do projektowanego 
krawężnika w celu dostosowania wysokościowego.;  

Przebieg zmian geometrycznych drogi powiatowej 1736L zaznaczono i opisano na 
„Plan sytuacyjny” – rysunek nr 1  

 
CHARAKTERYSTYKI ELEMENTÓW PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY 
 
W pasie drogi powiatowej 1736L: 
 
długość projektowanego odcinka drogi 
powierzchnia projektowanej jezdni  
długość projektowanego  krawężnika 20x30 
długość projektowanego  krawężnika 20x22 
długość projektowanego  krawężnika 15x30 
długość projektowanego  krawężnika 15x22 
powierzchnia projektowanego wzmocnienia jezdni  
powierzchnia projektowanego chodnika 
powierzchnia projektowanego zjazdu 

 

137,35 m 
1540,00 m2 

30,00 m 
24,00 m 
17,00 m 

5,00 m 
86,00 m2 

140,50 m2 
38,50 m2 
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 ROBOTY BUDOWLANE:  
Zakres prac budowlanych obejmuje: 

 Rozbiórkę (lokalnie) istniejących krawężników drogowych. 
 Rozbiórkę (lokalnie) istniejących chodników. 
 Rozbiórkę konstrukcji nawierzchni w miejscach projektowanych wzmocnień. 
 Frezowanie istniejącej nawierzchni (lokalnie) na średnią głębokość 4cm w 

miejscach połączeń z istniejącą nawierzchnią. 
 Ustawienie (lokalnie ) krawężników ulicznych 15x30x100 na ławie betonowej z 

betonu B10  
 Ustawienie (lokalnie ) krawężników 15x22x100 w rejonach przejść dla pieszych na 

ławie betonowej z betonu B10. 
 Ustawienie (lokalnie ) krawężników ulicznych 20x30x80 na ławie betonowej z 

betonu B10  
 Ustawienie (lokalnie ) krawężników 20x22x80 w rejonach przejść dla pieszych 

oraz zjazdu na ławie betonowej z betonu B10 
 Wykonanie nowej konstrukcji zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na szerokości 

zgodnie z Planem sytuacyjnym – rysunek nr 1. 
 Wykonanie nowej konstrukcji jezdni w miejscach wzmocnień zgodnie z Planem 

sytuacyjnym – rysunek nr 1 
 Wykonanie nowej konstrukcji chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na długości i 

szerokości zgodnie z Planem sytuacyjnym – rysunek nr 1 
 Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4cm na  wcześniej 

oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym 
opracowaniem 

 Odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania. 
 Wykonanie nowego oznakowanie poziomego. 

Przebieg zmian geometrycznych infrastruktury drogowej  powstałych w wyniki 
Remontu drogi powiatowej 1736L - ul. Chełmska we Włodawie na odcinku 
objętym opracowaniem zaznaczono i opisano na „Planie sytuacyjnym” – rysunek nr 
1. 

 
Ilości materiałowe planowanych robót przedstawiono w przedmiarze robót. 
 

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
 

Konstrukcja drogi powiatowej 1736L: 
Zaprojektowano następujący pakiet warstw bitumicznych stanowiący wzmocnienie 

istniejącej konstrukcji drogi powiatowej po wizji lokalnej w terenie oraz ustaleniach z 
Inwestorem. 

Projektowana nawierzchnia DP 1736L  
Nr 
warst. 

Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 
warstwy 

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S wg PN-EN  
oraz wg D-05.03.05a 

4-10 cm 

   
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych Min 4 cm 

 
Wzmocnienie istniejącej konstrukcji DP 1736L 
Nr 
warst. 

Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 
warstwy 

1. Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC8S 
wg D-05.03.05a SST 

4 cm 

2. Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC11W 
wg D-05.03.05b SST 

4 cm 

3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie  wg D-04.04.02 SST    

25 cm 
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4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem            
o Rm = 2,5 MPa wg D-04.05.01 SST    

15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 48 cm 
 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni zjazdu 
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 

warstwy 
1. Warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru grafitowego wg D-

05.03.23a SST                                                  
8 cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4  wg D-05.03.23a SST                      4 cm 
3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem            

o Rm = 5 MPa wg D-04.05.01 SST    
16 cm 

4. Warstwa odcinająca z piasku średniego stabilizowanego 
mechanicznie wgD-04.02.01 SST                                                                       

15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 43 cm 
 

Zaprojektowano następującą konstrukcję ciągu pieszego: 
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 

warstwy 
1. Warstwa ścieralna – kostka bet. wg D-05.03.23a SST                      6 cm 
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4   

 wg D-08.02.02 SST                                               
4 cm 

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o 
Rm = 2,5 MPa wg D-04.05.01 SST                       

12 cm 

4. Warstwa odcinająca z piasku średniego  
stabilizowanego mechanicznie wgD-04.02.01 SST                                  

10 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 32 cm 
Szczegółowe rozwiązania konstrukcji chodnika przestawiono na rysunku  „Przekroje konstrukcyjne”. 

Uwaga: 
Należy zlikwidować bariery architektoniczne w miejscach kolizji chodnika ze zjazdami oraz w 

miejscach przejść przez jezdnię  wg rys konstrukcyjnego nr 3.  
 

6. Odwodnienie powierzchni korony DP 1736L. 
 
Wody opadowe z drogi powiatowej są odprowadzane powierzchniowo zgodnie z 

istniejącymi  spadkami poprzecznymi oraz podłużnymi w kierunku  wpustów ulicznych 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych poza granicą niniejszego opracowania. 
 
7. Projektowana kolejność robót. 

 
Projektuje się  następującą kolejność robót: 
 

1. Prace polegające na zabezpieczeniu placu budowy - Ustawienie oznakowania 
czasowej organizacji ruchu. 

2. Wykonanie prac pomiarowych – odtworzenie punktów charakterystycznych pasa 
drogowego i korony drogi powiatowej w celu określenia zakresu prac. 

3. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z droga kolidująca 
z zakresem remontu. 

4. Wykonanie robót rozbiórkowych  
5. Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej, 
6. Wykonanie robót związanych z budową wzmocnienia konstrukcji DP 1736L, 
7. Wykonanie robót związanych z budową zjazdu, 
8. Wykonanie robót związanych z budową chodników, 
9. Oczyszczenie i spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową 
10.Roboty bitumiczne. 
11.Przywrócenie stałej organizacji ruchu. 
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Uwaga ! 
Przedstawiona kolejność jest tylko ciągiem sugerowanym. Wykonawca sam ustali 

kolejność robót i przedstawi ją do zaopiniowania Inwestorowi najpóźniej na 7 dni przed 
przystąpieniem do robót.  

 
 
 

8. Urządzenia obce. 
 

Teren pasa drogowego drogi powiatowej jest uzbrojony i  posiada składniki 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z infrastrukturą drogową tj: 

- doziemna sieć energetyczna 
 

 
 
Opracował :                                                      Sprawdził: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włodawa wrzesień  2014r. 


