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1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej nr 1490K w m. Bodaki w ramach zadania pn. „Remont 

drogi powiatowej 1490K Ropica Górna - Bartne w km 2+767 - 3+204, 3+505 - 3+650, 4+543 - 6+170 w  

m. Bodaki". Lokalizację inwestycji pokazano na rys. 1.01 – Orientacja. 

 

Zakres robót dotyczy: 

- Wycinki zakrzewień rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją projektowanego 

przedsięwzięcia 

- remontu drogi o łącznej długości 2,2 km 

- remontu odwodnienia drogi 

 

1.2. Lokalizacja  

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niŜej wymienionych działkach ewidencyjnych 

znajdujących się: 

-Jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb Bodaki, dz. ew. nr 122/2, 121/6, 120/4, 207/12, 207/13, 117/2, 116/3, 

207/14, 59/17, 213/2, 43, 59/23, 42, 40, 38/2, 55/2, 53/5, 37/4, 37/6, 52/3, 49/2, 30/1, 213 

 

1.3.  Inwestor: 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach 

ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice  

 

1.4. Podstawa opracowania 

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016, nr 0 poz. 124. 

b) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 

dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2016 poz. 290. jednolity tekst) 

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2017 r., Nr 0, poz. 519) 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

W całym zakresie remontowanej drogi jezdnia jest o nawierzchni bitumicznej. WzdłuŜ całego odcinka 

jest obustronne pobocze o nawierzchni gruntowej i szerokości 0,75 – 1,75m.  

Na system odwodnienia składa się powierzchniowy system odprowadzający wody do przydroŜnych rowów, 

a następnie do potoku Bartnianka. 

2.2. Istniejąca zieleń 

W rejonie drogi powiatowej występuje roślinność trawiasta, krzewiasta.  



Remont drogi powiatowej 1490K Ropica Górna - Bartne w km 2+767 - 3+204, 3+505 - 3+650, 4+543 - 6+170 w m. Bodaki  

 
Strona | 4 

 

2.3. Ukształtowanie wysokościowe terenu  

Droga znajduje się w terenie górskim o rzędnych od 410,54m n.p.m. do 472,96m n.p.m. 

 

2.4. Obiekty i urządzenia stałe  

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 

- zjazdy do posesji  

- skrzyŜowania z drogami gruntowymi 

- przepusty pod drogą 

 

2.5. Istniejące uzbrojenie terenu. 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują Ŝadne sieci uzbrojenia terenu. 

 

2.6. Zakres robót rozbiórkowych  

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

- Wykonanie wykopów 

- Rozebranie nawierzchni drogi 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. MoŜna je wykonywać przy uŜyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt uŜyty do rozbiórki musi być sprawny. Rozbiórkę elementów betonowych moŜna przeprowadzać przy 

pomocy sprzętu mechanicznego – młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. 

Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić teren. Materiały 

pochodzące z rozbiórki naleŜy przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z 

Zamawiającym. Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności 

materiału dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt technologiczny rozbiórki, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 

jakich będą wykonywane roboty.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Zagospodarowanie terenu 

Projektuje się drogę klasy Z, o prędkości projektowej Vp=50km/h o szerokości 5,0m. Na łukach poziomych 

projektuje się normatywne poszerzenie jezdni. WzdłuŜ drogi projektuje się obustronne pobocze gruntowe na 

całej długości przedmiotowego odcinka o szerokości 1,0 – 1,6m. Projektuje się spadek daszkowy jezdni 2%. 

Na łukach projektowane pochylenie jest normatywne 

WzdłuŜ wysokich skarp (powyŜej 3,5m) zostały zaprojektowane bariery ochronne SP-06 H1W4(A). 

Odwodnienie drogi będzie realizowane przez przydroŜne rowy. Rowu będą o głębokości 85cm. Projektuje 

sie ułoŜenie korytka ściekowego na całej dna rowu. Skarpy boczne rowu zostaną umocnione płytami 

aŜurowymi. W miejscach gdzie nie ma wystarczająco miejsca na wykonanie rowu projektuje się rów z połówek 

rur betonowych Ø80cm przy poboczu. Projektuje się 4 studnie monolityczne o wymiarach 1,8 x 1,8m oraz  

3 studnie Ø1000. W km  4+551 – 4+568 projektuje się rów kryty z rur betonowych Ø80cm oraz na skarpie 

układa się korytka ściekowe celem jej odwodnienia. 
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Projektuje się remont istniejących przepustów pod drogą. Przepusty zostaną wymienione na nowe 

betonowe przepusty rurowe o przekroju Φ100cm. Na wlotach i wylotach projektuje się ścianki czołowe.  

Projektowana jezdnia na zjazdach będzie o nawierzchni z kruszywa łamanego. 

 

3.2. Nawiązanie geodezyjne 

Projektowana droga została dowiązana wysokościowo do sieci niwelacji państwowej wg układu 

Kronsztad86`, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w układzie „2000”.  

 

3.3. Układ komunikacyjny 

Nie zmienia się sposobu uŜytkowania ani układu komunikacyjnego na odcinku remontowanego odcinka 

drogi publicznej. W wyniku realizacji inwestycji poprawione zostaną parametry uŜytkowe drogi przez co 

zostanie zapewniona poprawa bezpieczeństwa uŜytkowników.  

 

3.4. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze 

Projektowany przekrój poprzeczny drogi składa się z następujących elementów: 

- długość remontowanego odcinka    2208,00m 

- klasa drogi           Z 

- kategoria ruchu         KR2 

- obciąŜenie           100 KN / oś 

- prędkość projektowa        50 km/h 

- nawierzchnia          bitumiczna, z kruszywa łamanego 

- szerokość jezdni         5.0m 

 

3.5. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja jezdni remontowanej drogi: 

4cm  - W-wa ścieralna AC11S 

8cm  - W-wa wiąŜąca AC16W 

20cm  - W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

25cm  - W-wa stabilizacji spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa 

Razem: 57 cm 

Konstrukcja jezdni na zjazdach: 

20cm   - W-wa nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

30cm  - W-wa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Razem: 50 cm 

 

3.6. Projektowana zieleń 

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych naleŜy obsiać trawą. Drzewa, krzewy i samosiejki rosnące 

bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją remontu drogi przeznaczone są do usunięcia. 
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4. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ śYCIA I 

ZDROWIA LUDZI 

Przy realizacji inwestycji i pracach remontowych związanych z remontem oraz po jej zakończeniu naleŜy 

uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

ochrony przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze 

środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.    

Przewidziane roboty ziemne nie spowodują zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych na działki 

sąsiednie. 

 

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez Wykonawcę robót.  

 
6. DANE KOŃCOWE  

Wszystkie materiały uŜyte przy pracach budowlanych związanych z remontem winny posiadać stosowny 

atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich 

stosowanie. Kopię stosownego dokumentu naleŜy dołączyć do dokumentacji remontu. 

W przypadku uŜycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw własnych materiałów 

dopuszcza się moŜliwość zastosowania materiałów równowaŜnych. 

Roboty remontowe i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu 

przed ich wprowadzeniem do realizacji. 
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