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1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w Ropie w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa w km 0+028 - 2+426 w m. Ropa". 

Lokalizację remontowanej drogi pokazano na rys. 1.01 „orientacja”. 

 

Zakres robót dotyczy: 

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

przedsięwzięcia; 

- przebudowy drogi długości 2,4 km; 

- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; 

- Rozebranie istniejącej podbudowy drogi; 

- Wykonanie warstwy stabilizacji spoiwem hydraulicznym gr. 25cm 

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm; 

- Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% gr. 28cm; 

- Podbudowa z BA gr. 7cm 

- Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm; 

- Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA8 gr. 4cm; 

- Regulacja krawężnika w miejscach zapadnięć; 

- Regulacja ścieku przykrawężnikowego; 

- Regulacja kostki betonowej chodnika w miejscach zapadnięć; 

- Regulacja wpustów deszczowych i włazów studni kanalizacji, a uszkodzonych wymiana; 

- Remont nawierzchni na zjazdach publicznych i skrzyżowaniach z drogami gminnymi w zakresie pasa 

drogowego drogi powiatowej; 

- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym; 

- Remont przepustów od drogą. 

- Wykonanie urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

- Oczyszczenie rowów przydrożnych. 

 

1.2. Lokalizacja  

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych 

znajdujących się: 

-Jednostka ewidencyjna Ropa, obręb Ropa [0002], dz. ew. nr 3464, 3388/7, 2981/7, 3388/5, 3390/8, 3390/10, 

2981/9, 3506/1, 3390/12, 2981/5, 2980/1, 3653/3, 685/8, 2974/1, 685/9, 685/4, 2973/1, 685/6, 3507/1, 3507/2, 

3461/1, 687, 2971/3, 2972, 3462, 689/1, 690/5, 690/7, 2765/8, 3652, 2757/2, 2757/1, 2726/1, 2725/10, 2727/4, 

2727/6, 2728/15, 2729/1, 2730/1, 3509/2, 2710/1, 2709/1, 2711/1, 2712/4, 2712/6, 2712/8, 2722/3, 2715/1, 

2721/1, 2718/1, 2719/6, 875/7, 875/5, 878/9, 878/7, 879/1, 880/10, 880/6, 3503/1, 880/8, 885/10, 885/12, 

2630/1, 2629/1, 3500/1, 2628, 887/1, 2624/4, 2624/6, 888/3, 2624/8, 2623/1, 891/10, 891/7, 2619/1, 891/8, 

2618/1, 3625/1, 3501/1, 2616/1, 893/1, 2613/3, 2611/5, 2611/3, 3509/1, 3509/3, 3509/4, 894/1, 3626/1, 

3485/1, 895/1, 3715/7, 3715/5, 3715/9, 2324/4, 896/1, 2324/6, 3627/1, 898/1, 2321/1, 897/1, 2321/1, 2317/6, 

899/1, 2317/8, 2317/10, 2317/12, 2317/14, 2308/9, 2308/11, 2308/15, 900/1, 2308/13, 901/2, 901/1, 2307/1,1 
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2305/1, 901/3, 900/2, 900/2, 3627/2, 896/2, 3626/2, 3625/2, 3624, 3623/1, 3623/2, 885/9, 885/8, 885/13, 

879/2, 875/8, 875/4, 876/2, 3622, 2722/4, 2725/9, 693/17, 693/16, 690/8, 690/6, 685/5, 685/10, 3388/8, 

2980/2, 2765/10, 2713/4, 2716, 2637, 3505, 2635, 3502, 3503/2, 2634, 2629/2, 3500/2, 2624/5, 2624/7, 

2624/9, 3501/2, 3501/1, 2613/5, 2613/5, 2613/6, 2613/4, 2611/6, 3715/10, 3715/6, 2324/7 

 

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. W km 0+122 – 0+367 

zlokalizowany jest chodnik po stronie prawej, w km 0+028 – 0+122, 1+174 – 2+426 po stronie lewej, natomiast 

w km 0+367 – 1+174 – po obu stronach drogi. Przy krawężniku chodnika zlokalizowany jest ściek z kostki 

betonowej. Na pozostałej części przedmiotowego odcinka istnieje pobocze o szer. 1,0-1,5m.  

Na system odwodnienia składa się powierzchniowy system odprowadzający wody do istniejącej kanalizacji 

deszczowej oraz przydrożnych rowów. 

 

2.2. Istniejąca zieleń 

W rejonie drogi powiatowej występuje roślinność trawiasta i krzewiasta.  

 

2.3. Ukształtowanie wysokościowe terenu  

Droga znajduje się w terenie górskim o rzędnych od 334,49m n.p.m. do 349,62m n.p.m. 

 

2.4. Obiekty i urządzenia stałe  

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 

- zjazdy indywidualne i publiczne  

- istniejące uzbrojenie terenu 

- skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi 

- przepusty pod drogą 
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2.5. Istniejące uzbrojenie terenu. 

Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

- Sieć wodociągowa 

- Siec kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej 

- Sieć gazowa 

- Sieć teletechniczna 

- Sieć energetyczna 

 

2.6. Zakres robót rozbiórkowych  

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

- Sfrezowanie nawierzchni i rozebranie podbudowy drogi 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt użyty do rozbiórki musi być sprawny. Rozbiórkę elementów betonowych można przeprowadzać przy 

pomocy sprzętu mechanicznego – młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. 

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

pochodzące z rozbiórki należy 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 

Droga powiatowa nr 1498K zostanie przebudowana po istniejącym śladzie. Przebudowa polega na 
wymianie jezdni na całym odcinku oraz na zjazdach. Projektuje się wykonanie warstwy ścieralnej z SMA8 oraz 
wiążącej z AC16W na całej szerokości przebudowywanej drogi. Podbudowę drogi będzie stanowić warstwa 
zasadnicza z AC22P, mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Projektuje się warstwę mrozochronną z 
mieszanki niezwiązanej po CBR>35% oraz warstwę stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o 
Rm=1,5MPa. Projektuje się przebudowę istniejących zatok autobusowych. Nawierzchnia na zatokach będzie z 
kostki betonowej na podbudowie z betonu C16/20 oraz kruszywa łamanego. 

 
W ramach inwestycji zaprojektowano również: 

- Regulacje krawężnika w miejscach zapadnięć; 

- Regulację ścieku przykrawężnikowego; 

- Regulację kostki betonowej chodnika w miejscach zapadnięć; 

- Wymianę wpustów deszczowych i przykanalików, regulację włazów studni kanalizacji; 

- Remont nawierzchni na zjazdach publicznych i skrzyżowaniach z drogami; 

- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym. 

 
Odwodnienie drogi zapewnione zostanie poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej oraz rowów 

przydrożnych. Przepusty pod drogą zostaną oczyszczone i wyremontowane. Odbiornikiem wód opadowych 
jest rzeka Ropa. 
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Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowanie spadków poprzecznych i 
podłużnych jezdni, poboczy i chodników.  

 

3.2. Nawiązanie geodezyjne 

Projektowana droga została dowiązana wysokościowo do sieci niwelacji państwowej wg układu Kronsztad, 

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

 

3.3. Układ komunikacyjny 

Nie zmienia się sposobu użytkowania ani układu komunikacyjnego na odcinku przebudowywanego odcinka 

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

zostanie zapewniona poprawa bezpieczeństwa użytkowników.  

 

3.4. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze 

Projektowany przekrój poprzeczny drogi składa się z następujących elementów: 

- długość przebudowywanego odcinka    2398,00m 

- klasa drogi           Z 

- kategoria ruchu         KR3 

- obciążenie           100 KN / oś 

- prędkość projektowa        50 km/h 

- nawierzchnia          bitumiczna 

- szerokość jezdni         6.5m 

 

3.5. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja jezdni przebudowywanej drogi: 

4cm  -w-wa ścieralna z SMA8 

5cm  -w-wa wiążąca z AC16W 

7cm  -w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P 

20cm  -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

28cm  -w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% 

25cm  -w-wa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa 

Razem: 89 cm 

 

Konstrukcja przebudowywanych zatok: 

8cm  - Kostka betonowa 

3cm  - Podsypka cementowo-piaskowa 

20cm   - W-wa podbudowy z betonu C16/20 

30cm  - W-wa podbudowy  kruszywa łamanego 

Razem: 61 cm 

Konstrukcja regulowanego chodnika: 

6(8)cm - Kostka betonowa (8cm na zjazdach) – regulacja wysokościowa, wymiana uszkodzonych elementów 

3cm  - Podsypka cementowo-piaskowa 
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3.6. Projektowana zieleń 

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać trawą. Krzewy i samosiejki rosnące 

bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją przebudowy drogi przeznaczone są do usunięcia. 

Wycinka drzewa zgodnie z wykazem. 

 

4. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I 

ZDROWIA LUDZI 

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową oraz po jej zakończeniu należy 

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

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

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

uciążliwościami 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  

Dla prac budowlanych objętych niniejszą dokumentacją należy dokonać zgłoszenia przez uprawniony organ 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać stosowny 

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

stosowanie. Kopię stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy. 

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

dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych. 

Roboty budowlane 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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