
OPIS TECHNICZNY 
 
 
I   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
        Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi  
        gminnej nr G800049 - ul. Gryfa Pomorskiego ( pieszo- jezdni ,  
        zjazdów , utwardzonych miejsc pod stanowiska postojowe dla  
        samochodów osobowych i ciągów pieszych ) od skrzyŜowania z  
        drogą gminną nr G800054 - ul. Polną do nawierzchni pieszo - jezdni  
        z kostki brukowej betonowej po stronie zachodniej ulicy Gryfa  
        Pomorskiego. Długość odcinka ul. Gryfa Pomorskiego objętego  
        zakresem opracowania wynosi 498,80 m. 
 
II   PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

• Koncepcja projektu zagospodarowania odcinka drogi gminnej  
     objętej zakresem opracowania 
• Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r.” W sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie” 

• Pomiary i wizja lokalna w terenie 
 

 
III   STAN ISTNIEJĄCY 
 

1. Pas drogowy drogi gminnej nr G800049 klasy D- dojazdowej                                
( dz. nr 109/1 dr , 10 dr ) objętej zakresem opracowania  posiada 
jezdnię dwukierunkową generalnie o nawierzchni z płyt 
Ŝelbetowych wielootworowych typu JOMB  o szer. 4,00 m - 6,50 m. 
Zjazdy z drogi gminnej - ul. Gryfa Pomorskiego utwardzone kostką 
brukową betonową  oraz kruszywami kamiennymi i betonowymi                                                  
o przypadkowym składzie w sposób nie kontrolowany. 
Od skrzyŜowania z ul. Polną na długości 33 m po stronie prawej i 
po stronie lewej znajduje się chodnik z płyt betonowych 
chodnikowych 50x50 obramowany od strony jezdni krawęŜnikami 
betonowymi 15x30. 

Droga gminna nr G800049 - ul. Gryfa Pomorskiego  łączy się z drogą 
gminną nr G8000054  – ul. Polną poprzez skrzyŜowanie 
skanalizowane ( mini rondo). 
Szerokość pasa drogowego wynosi od 4,50 m do 17,60 m. 



W pasie drogowym drogi gminnej - ul. Gryfa Pomorskiego  znajdują 
się:   
- linia kablowa energetyczna NN 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
Teren pod względem wysokościowym jest terenem mało 
zróŜnicowanym. 
W istniejącym pasie drogowym i przyległym terenie występuje 
drzewostan . Po stronie południowej i po stronie północnej występują 
pnie po wyciętych drzewach. 

     Na przedmiotowym odcinku drogi brak jest oznakowania pionowego                       
     i poziomego poza skrzyŜowaniem z drogą gminną nr G800054 -                            
     ul. Polną. 

 
       2. Odwodnienie. 

Generalnie na całym odcinku drogi gminnej wody 
powierzchniowe z  jezdni spływają na pobocza gruntowe oraz 
na teren pasa drogowego drogi gminnej.                                                              
 

 
IV  STAN PROJEKTOWANY  
 

 
               Projekt zakłada utrzymanie dotychczasowej klasy drogi  
               gminnej - klasy D , droga dojazdowa. 
               Do rozwiązań projektowych przyjęto prędkość projektową                         
               30 km/h. 

 
       1. Podstawowe parametry techniczne 
 
               * kategoria drogi :                    droga gminna 
               * klasa techniczna :                 doga dojazdowa 
               * kategoria ruchu :                   KR 1 
               * szerokość pasa ruchu :         2,50 m 
               * pieszo- jezdnia , dwupasmowa dla ruchu    
                 Dwukierunkowego 
 
 

 
       2. Sytuacja 
 
               Odcinek drogi gminnej  nr G800049 - ul. Gryfa Pomorskiego  



                objęty zakresem opracowania oznaczony  
       wierzchołkami od W-1 do W -9  jest odnośnikiem                                        
          do projektowanej lokalizacji nawierzchni pieszo - jezdni ,  
          projektowanych nawierzchni zjazdów , projektowanych  
          nawierzchni chodników oraz projektowanych nawierzchni  
          utwardzonych płytami Ŝelbetowymi wielootworowymi typu  
          JOMB przedstawionych na projekcie zagospodarowania  
          terenu rys. nr 1 . 
         Załamania osi pieszo - jezdni powyŜej 3° wyokrąglono łukami  
          poziomymi  R=50, R=60 , R=70 i R=100. 
          WzdłuŜ drogi gminnej dojazdowej po stronie południowej  
          zaprojektowano utwardzone nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych  
          wielootworowych typu JOMB o szerokości 5,00 m. 
          W zakres przedmiotowego przedsięwzięcia wchodzi równieŜ  
          przebudowa zjazdów i chodników po stronie północnej i po  
          stronie południowej ul. Gryfa Pomorskiego. Szerokość  
          zjazdów od 3,50 m do 7,00 m. Szerokość ciągów pieszych                      
          od 1,50 m do 2,50 m. 
 
          Projektowane elementy geometrii podano na projekcie  
          zagospodarowania terenu. 
 
          Geometrię osi jezdni  opracowano w układzie  
          współrzędnych geodezyjnych. 

 
  3. Profil podłu Ŝny 

 
Rozwiązanie wysokościowe projektowanej pieszo- jezdni, 
zjazdów , utwardzonych miejsc pod stanowiska postojowe                         
i ciągów pieszych dostosowano do istniejącego 
zagospodarowania terenu przylegającego do pasa 
drogowego drogi gminnej nr G800049 - ul. Gryfa 
Pomorskiego. 
Projektowane spadki podłuŜne odcinka drogi gminnej                                     
nr G800049 wynoszą od 0,34 % do 3,00 %. 
Wyłagodzenia załamań niwelety naleŜy wykonać łukami 
pionowymi wypukłymi R=1000 i R=2000. 
Charakterystyczne rzędne , spadki podłuŜne projektowane i 
łuki pionowe podano na profilu podłuŜnym  rys. nr 2.                                                             

  4. Przekrój poprzeczny 
 



Na pieszo - jezdni dwukierunkowej , na odcinkach prostych                           
i na łukach poziomych zaprojektowano spadki poprzeczne 
dwustronne 2%. 
Od strony południowej przy pieszo - jezdni ul. Gryfa 
Pomorskiego zaprojektowano nawierzchnie utwardzone pod 
stanowiska postojowe dla samochodów osobowych o szer. 
5,00 m , spadek poprzeczny nawierzchni utwardzonych 1%                    
w kierunku przyległych terenów. 
Projektowane ciągi piesze posiadają spadek 2% w kierunku 
pieszo - jezdni i w kierunku nawierzchni utwardzonych z płyt 
Ŝelbetowych wielootworowych typu JOMB. 
Charakterystyczne rzędne i spadki poprzeczne projektowane 
podano na projekcie zagospodarowania terenu , na profilu 
podłuŜnym i przekrojach normalnych - rys. nr 1,2,3,4,5,6.  
 

  5. Odwodnienie nawierzchni 
 

Projektowane spadki podłuŜne i poprzeczne  zapewniają 
odprowadzenie wód powierzchniowych z nawierzchni 
utwardzonych pieszo - jezdni na pobocza gruntowe oraz na 
nawierzchnie gruntowe w granicach pasa drogowego drogi 
gminnej. 

 
       6. Konstrukcje nawierzchni  
          W ramach przebudowy zaprojektowano następujące rodzaje   
          konstrukcji nawierzchni drogowych : 
 
                       6.1.   Pieszo - jezdnia   
                         nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,  
                        na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3 - 4 cm                                           
                        i na podbudowie zasadniczej z kruszyw łamanych                                                 
                        stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm ( kruszywa  
                        łamane o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -  
                        alternatywnie kruszywa betonowe z recyklingu).                            
                        Pod warstwami konstrukcyjnymi projektuje się  
                        Podbudowę pomocniczą z gruntocementu RM 2,5 MPa                                                                             
                        grub. 10 cm .  
                        Łączna grubość konstrukcji  wynosi 42 cm. 
 
                      6.2.  Nawierzchnie utwardzone pod stanowiska postojowe  
                        dla samochodów osobowych ,  
                        nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych wielootworowych typu  
                        JOMB grub. 12,5 cm , o pow. do 1 m2 - płyty z rozbiórki  



                        na podsypce  piaskowej  grub. 5 cm i na podbudowie                                
                        zasadniczej z kruszyw łamanych stabilizowanych  
                         mechanicznie grub. 15 cm ( alternatywnie z kruszyw  
                         łamanych betonowych z  recyklingu).Otwory w płytach  
                         Ŝelbetowych wypełnione piaskiem. 
                         Łączna grubość konstrukcji  wynosi 32,5 cm. 
 
                       6.3.   Zjazdy   
                         nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,  
                        na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3 - 4 cm                                           
                        i na podbudowie zasadniczej z kruszyw łamanych                                                 
                        stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm ( kruszywa  
                        łamane o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -  
                        alternatywnie kruszywa betonowe z recyklingu).                            
                        Pod warstwami konstrukcyjnymi projektuje się  
                        Podbudowę pomocniczą z gruntocementu RM 2,5 MPa                                                                             
                        grub. 10 cm .  
                        Łączna grubość konstrukcji  wynosi 42 cm. 
 
                       6.4.   Chodniki   
                         nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,  
                        na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3 - 4 cm                                           
                        i na warstwie odcinającej z piasku grub. 5 cm po  
                        zagęszczeniu. 
                        Łączna grubość konstrukcji  wynosi 17 cm. 

 
6.5.  Obramowanie nawierzchni utwardzonych. 

                       Nawierzchnie projektowanej pieszo - jezdni drogi  
              gminnej , zjazdów oraz chodników od strony pieszo -  
              jezdni naleŜy obramować krawęŜnikami  
              betonowymi 15x25 na podsypce cementowo – 
              piaskowej 1:4 grub. 5 cm i na ławie betonowej z oporem                                         
              z betonu B-15.                                        

                       KrawęŜniki naleŜy ustawić bez spoinowania.  
                       Nawierzchnie projektowanych ciągów pieszych naleŜy  
                       obramować betonowymi obrzeŜami chodnikowymi 6x20  
                       na podsypce piaskowej .ObrzeŜa naleŜy ustawić bez  
                       spoinowania.                                  
   

                     Szczegóły konstrukcyjne podano  na rys. nr 3-7
  

      
 



      7.  Pobocza gruntowe. 
 

             Projekt zakłada w pasie drogowym drogi gminnej w  
                     miejscach wyznaczonych pod zieleń plantowanie  
                     powierzchni gruntu rodzimego z obsianiem mieszankami  
                     nasion traw.                     
 
                                          
        8.  Uwagi ko ńcowe 
 
 
           8.1.  Szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót zostały  
                   określone w specyfikacjach technicznych , które są  
                   załącznikiem do niniejszego opracowania. 
            
 
   
 
 
 
 
 
 
 


