
REMONTCHODNIKA W CIĄGU  DROGI POWIATOWEJ NR 1706L W M. KOROLÓWKA OSADA. 

OPIS TECHNICZNY 
 

 Zadanie inwestycyjne: 
„REMONT CHODNIKA W CIĄGU  DROGI POWIATOWEJ NR 1706L W M. 

KOROLÓWKA OSADA”. 
 
Opis techniczny dotyczy materiałów zgłoszeniowych remontu chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1706L w miejscowości Korolówka Osada  -  gmina Włodawa.  
 

1. Podstawa opracowania. 
 

1. Zlecenie Inwestora. 
 
 
 
 

2. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500. 
3. Własne pomiary wykonane w październiku 2011 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 chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706L w miejscowości 
Korolówka Osada wraz z infrastruktura drogową wchodząca w zakres 
w/w remontu. 

Zakres opracowania stanowi : 
§ odtworzenie parametrów konstrukcyjnych i geometrycznych (Remont 

chodnika w ciągu drogi powiatowej. 
§ Odtworzenie geometrii poboczy gruntowych i rowów odwadniających 

wraz z usprawnieniem istniejącego odwodnienia. 
§ Remont istniejących zjazdów. 

 
Zakres opracowania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706L wraz z 

infrastruktura drogową stanowi odcinek od km 0+000 zlokalizowany na granicy działki 
nr 831 i pasa drogi wojewódzkiej nr 812  do km 0+807 zlokalizowany w osi drogi 
powiatowej na działce o tym samym numerze ewidencyjnym. Zakres inwestycji 
zlokalizowany jest w całości na działce nr ew. 831 administrowanej przez Zarząd Dróg 
Powiatowych we Włodawie. 

 
 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
WE WŁODAWIE  

UL .LUBELSKA 60 
22-200 WŁODAWA 
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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  
Nr 22/Us/2011. 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Droga powiatowa nr 1706L  posiada początek na włączeniu  do drogi wojewódzkiej nr 

812  a zakres inwestycji objętej opracowaniem to odcinek od km 0+000 zlokalizowany 
na granicy działki nr 831 do km 0+807 lokalnego kilometraża założonego na potrzeby 
opracowania.  

Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczną w stanie technicznym określonym 
jako zły z widocznymi odkształceniami, ubytkami i spękaniami siatkowymi wynikającymi 
z odkształceń zmęczeniowych konstrukcji drogi. 

Szerokość jezdni zmienna 6,0m. 
Pobocza gruntowe o zdeformowanej geometrii oraz lokalnie  występujące obrzeża, 

krawężniki i chodniki z o szer. Ok. 1,5m w stanie technicznego zniszczenia. 
W obrębie opracowania znajdują się elementy drogi związane z jej infrastrukturą tj. 

zjazdy indywidualne i na drogi lokalne w różnym stopniu zniszczenia. 
Teren pasa drogowego jest uzbrojony i posiada składniki infrastruktury technicznej 
niezwiązane z infrastrukturą drogową tj: 

-  podziemna linia teletechniczna z przyłączami; 
W obrębie opracowania występuje zieleń niska i średnia oraz stwierdzono występowanie 
kilkunastu  drzew liściastych ø 40-60  ograniczającego techniczne możliwości budowy 
infrastruktury drogowej zakwalifikowanych do usunięcia. 

Teren przyległy stanowią tereny uprawne z obszarami zabudowy mieszkaniowej. 
 
4. Rozwiązania projektowe 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706L wraz z infrastruktura 
drogową sprowadza się do: 

Wykonania chodnika prawostronnego (szerokość 1,5m) ma odcinku od km 0+000 
do km 0+435 wraz z ustawieniem nowych obrzeży chodnikowych 6x20 na ławie 
betonowej z oporem, wykonaniem pełnej konstrukcji chodnika oraz nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 6 cm. 

Wykonania chodnika lewostronnego (szerokość 1,5m) ma odcinku od km 0+435 
do km 0+807 wraz z ustawieniem nowych obrzeży chodnikowych 6x20 na ławie 
betonowej z oporem, wykonaniem pełnej konstrukcji chodnika oraz nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 6 cm Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na rys nr 2. 
Zjazdy będące w kolizji z chodnikiem wykonać zgodnie z rozwiązaniami konstrukcyjnymi 
przedstawionymi na rys nr 3.  

Wykonania remontów zjazdów indywidualnych oraz na drogi lokalne zgodnie z 
lokalizacją opisaną na planie sytuacyjnym oraz  przekrojach konstrukcyjnych. 

 
Odtworzenie geometrii poboczy gruntowych oraz skarp nasypów w bezpośrednim 

sąsiedztwie projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 
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CHARAKTERYSTYKI ELEMENTÓW PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY. 
 
W pasie drogi powiatowej nr 1706L: 
     długość projektowanego odcinka remontu chodnika 

 powierzchnia projektowanych chodników. 
              powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki 
              powierzchnia projektowanych zjazdów o naw. tłuczniowej 
              Krawężnik 15x22. 
              Krawężnik 15x22/30. 
              Krawężnik 15x30/22. 
              Krawężnik 15x30 
              Obrzeże 6x20. 
              Obrzeże 8x30. 
 powierzchnia projektowanego odtworzenia skarp 
 powierzchnia projektowanego odtworzenia zieleńców 

  
Roboty ziemne. 

Projektuje się  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze 
wyznaczonym pomiędzy istniejąca krawędzią jezdni drogi powiatowej i zarysem korony 
projektowanej na średnią głębokość ok. 15cm. Całkowita minimalna powierzchnia 
odhumusowania umożliwiająca wykonanie projektowanej korony drogi  wynosi 1750 m2.  
Objętość – 262,5 m3 

 Zakres robót ziemnych oprócz odhumusowania sprowadza się do wykonania 
korytowania pod projektowaną konstrukcję chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706L. 
Urobek pochodzący z wykonania koryta pod konstrukcję należy składować w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. 

Wielkość odkładu – 1171m2*0,20m=234,20m3 
 

 Konstrukcja chodnika.  
Nr 

warstwy 
Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 

warstwy 
1. Warstwa ścieralna – kostka betonowa                           6 cm 
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4                           4 cm 
3. Podbudowa z piasku stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa wg 
D-04.05.01 

12 cm 

4. Warstwa odcinająca z piasku średniego  
stabilizowanego mechanicznie wg D-04.02.01                                    

10 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 32 cm 
Uwaga ! 

Pochylenie podłużne chodnika dostosować do pochylenia podłużnego jezdni drogi nadrzędnej 
należy technologicznie dostosować do istniejącego ukształtowania terenu terenu 
Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na rys nr 2. 

Konstrukcja  zjazdów o nawierzchni z kostki bet. 
Nr 

warstwy 
Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 

warstwy 
1. Warstwa ścieralna – kostka betonowa                           8 cm 
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4                           4 cm 
3. Podbudowa z piasku stabilizowanego spoiwem 

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

4. Warstwa odcinająca z piasku grubego 
stabilizowanego mechanicznie  wg D-04.02.01                                   

15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 43 cm 

807,00 m 
1220,50 m2 

55,50 m2 
68,00 m2 

42,00 m 
6,00 m 
6,00 m 

41,00 m 
1507,00 m 

45,00 m 
1510,00 m2 
1850,00 m2 
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Uwaga ! 
Zgodnie z ustaleniami inwestora i zarządcy drogi zjazdy należy wykonać do 

szerokości projektowanego chodnika. 
Dokładną lokalizację zjazdów wykonawca uzgodni z zarządca drogi i  właścicielami 

posesji. 
Konstrukcja  zjazdów o nawierzchni tłuczniowej. 

Nr 
warst. 

Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 
warstwy 

1. Nawierzchnia – kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane 
mechanicznie wg D-05.02.01 

8 cm 

2. Warstwa górna podbudowy – tłuczeń stabilizowany 
mechanicznie  wg D-04.04.02 

12 cm 

3. Warstwa odcinająca – pospółka stabilizowana 
mechanicznie wg D-04.02.01 

15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 35 cm 
 
Pochylenie podłużne zjazdów w granicach od -4 do +2 % w kierunku do jezdni drogi 

nadrzędnej należy technologicznie dostosować do istniejącego pochylenia terenu. 
Dokładną lokalizację zjazdów wykonawca uzgodni z zarządca drogi i  właścicielami 

posesji. 
 

6. Odwodnienie powierzchni korony drogi powiatowej nr 1706L. 
 
Wody opadowe z powierzchni korony drogi powiatowej nr 1706L są odprowadzane 

powierzchniowo w kierunkach nadanych spadków poprzecznych o wartościach wg 
wariantu uzgodnionego z Zamawiającym z założeniem zachowania dotychczasowego 
charakteru odwodnienia z możliwością jej rozsączania poza koroną drogi.  

Zakłada się utrzymanie dotychczasowego charakteru odwodnienia. 
 

7. Prace pielęgnacyjne. 
 

Przewiduje się wykonanie prac mających na celu przywrócenie geometrii skarp 
nasypów w pasie drogowym oraz zabezpieczeniu skarp rowów przydrożnych. Po ich 
wykonaniu powierzchnie należy poddać humusowaniu warstwą grubości co najmniej 5 
cm i obsianiu trawą z pielęgnacją w pierwszym okresie wzrostu. Dodatkowo sugeruje się 
zabezpieczenie dna rowu  darniną bezpośrednio po ich wykonaniu w celu zabezpieczenia 
przed utratą geometrii podczas natężonych opadów atmosferycznych. 

Całkowita powierzchnia humusowania (skarpy + zieleńce) – 3360,00 m2 
Prace polegające na zabezpieczeniu powierzchniowym skarp i rowów wykonać             
wg D-06.01.01 
 

8. Krawężniki i obrzeża. 
 
Projektuje się wykonanie obrzeża betonowego 6x20 jako zabezpieczenia 
krawędzi chodnika na całym projektowanym odcinku. W celu poprawy stabilności 
posadowienia obrzeża projektuje się na całej długości wykonanie ław betonowych 
z betonu B10 z oporem zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach 
konstrukcyjnych. 
Łączna długość projektowanego obrzeża – 1507,00 m 
Łączna objętość ław betonowych – 1507 * 0.023m2= 34,61 m3  
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Projektuje się wykonanie obrzeża betonowego 8x30 jako krawędzi jezdni 
zjazdów. W celu poprawy stabilności posadowienia obrzeża projektuje się na 
całej długości wykonanie ław betonowych z betonu B10 z oporem zgodnie ze 
szczegółami przedstawionymi na rysunkach konstrukcyjnych. 
Łączna długość projektowanego obrzeża – 45,00 m 
Łączna objętość ław betonowych – 45m * 0.03m2 = 1,35 m3  
 
Projektuje się wykonanie krawędzi najazdowej przejść dla pieszych i 
przebudowywanych zjazdów  z krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na 
ławie betonowej  betonu B 10 z „oporem” 
Łączna długość projektowanego krawężnika  15x22 – 42,00 m 
Łączna objętość ław betonowych – 42m*0.035m2= 1,47 m3  
 
Projektuje się wymianę krawężnika betonowego  jako zabezpieczenie krawędzi 
zatoki autobusowej  na krawężnik 15x30 ławie betonowej  betonu B 10 z 
„oporem” 
Łączna długość projektowanego krawężnika  15x30 – 41,00 m 
Łączna objętość ław betonowych – 41m*0.04m2= 1,64 m3 

 
9. Roboty towarzyszące. 

 
W obrębie opracowania występuje zieleń niska i średnia oraz stwierdzono 

występowanie 31  drzew liściastych ø 20-40  oraz 37  karpin drzew liściastych ø 60-110  
ograniczającego techniczne możliwości budowy infrastruktury drogowej 
zakwalifikowanych do usunięcia. 

Prace wycinkowe należy wykonać zgodnie wg D-01.02.01  w okresie od listopada do 
marca.                                   

10. Urządzenia obce. 
 
Przy remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706L należy zabezpieczyć 

miejsca kolizji z istniejąca siecią teletechniczną przez zastosowanie rur dwudzielnych 
osłonowych  w miejscach wskazanych  wg rys nr 1. Prace należy wykonać ręcznie przy 
technicznym nadzorze osób wyznaczonych przez właściciela sieci. 

 
11. Zakres rozbiórek. 

 
Zakres rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej obejmuje: 

a. Rozebranie i wywóz na miejsce wskazane przez Zarządcę Drogi  
Powiatowej istniejących chodników i zjazdów oraz obrzeży -objętość 
materiału do wywozu – ok. 43,40 m3; 
 
 

Opracował :                                                      Sprawdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                WŁODAWA 
07 grudzień 2011 r. 


