
OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego dla tematu:

Budowa odcinka ulicy Starzyńskiego na działce nr 212 na odcinku

od zjazdu na działkę nr 20/2 do granicy działki nr 38/2 z działką nr 37

obr. 72 Podgórze

1. Podstawa opracowania

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

- Rozporządzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.

430 z 1999r.),

- Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej 888/ZDMK/2021

zawarta w dniu 08.07.2021r.

2. Zakres opracowania.

Projekt  obejmuje  rozwiązanie  sytuacyjne  i  wysokościowe  odcinka  ulicy

Starzyńskiego na działce nr 212 na odcinku od zjazdu na działkę nr 20/2 do granicy

działki nr 38/2 z działką nr 37 obr. 72 Podgórze.

3. Stan istniejący.

Ulica Starzyńskiego jest drogą wewnętrzną w zarządzie ZDMK. Przebieg ulicy

na  przedmiotowym odcinku jest  obecnie  wyznaczony  poprzez  wydzielone  działki

drogowe  oraz  linie  MPZP.  Teren,  na  którym  planowana  jest  droga  jest  obecnie

nieurządzony.  W pasie drogowym zlokalizowany jest  jedynie kanał  sanitarny oraz

zieleń wysoka. 

Przedmiotowy  odcinek  posiada  z  drogą  gminną  publiczną  (ul.  Kozienicka)

poprzez  istniejący  odcinek  ulicy  Starzyńskiego  o  nawierzchni  z  kruszywa

kamiennego.  Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Terenu  wyznacza  na

przedmiotowym odcinku teren pod przyszłą drogę publiczną KDL.6.  Po północnej

stronie teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN.14 a po południowej

stronie tereny nie przeznaczone pod zabudowę R.8. 

Teren  pod  drogę  zlokalizowany  jest  częściowo  w  obszarze  osuwisk  i  strefie

buforowej tego obszaru. Teren ten posiada spadek ok. 15% w kierunku południowym.



4. Rozwiązania projektowe.

4.1. Sytuacja.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o zastępstwo inwestycyjne realizacji

inwestycji drogowej 888/ZDMK/2021 zaprojektowano budowę odcinka drogi gminnej

wewnętrznej w nawiązaniu do istniejącego odcinka ul. Starzyńskiego oraz w zakresie

koniecznym  do  obsługi  komunikacyjnej  planowanej  inwestycji  kubaturowej.  W

projekcie został ujęty też zjazd indywidualny do działki nr 38/2.

Zaprojektowano odcinek drogi o długości 82,58m z jezdnią o szerokości 5,0m

oraz  obustronnym  pobocze  szerokości  0,75.  Jezdnia  drogi  wykonana  będzie  z

kruszywa kamiennego,  pobocze  po  północnej  stronie  z  mieszanki  żwirowej  a  po

południowej stronie z płyt ażurowych. 

Projektowany zjazd na działkę nr 38/2 posiadać będzie szerokość jezdni 4,5m

i obustronne pobocze żwirowe o szerokości 0,75m. Włączenie do krawędzi jezdni

drogi gminnej wewnętrznej nastąpi przez skosy 1:1 na szerokości 1,5m. Dodatkowo

przy zjeździe zaprojektowano dojście piesze o szerokości 1,5m.

Zjazd i dojście zostaną wykonane z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami

betonowymi 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10cm. Na całej

długości  utwardzenia  obrzeże  zrównane  wysokościowo  z  powierzchnią  kostki

stanowiącej  nawierzchnię.  Na  długości  włączenia  do  drogi  gminnej  wewnętrznej

należy  ułożyć  krawężnik  betonowy  15x30x100cm  na  podsypce  cementowo-

piaskowej grub. 5cm i ławie betonowej z betonu C12/15, z odkryciem h=2cm. 

W celu przejęcia wód opadowych z powierzchni  utwardzonych na działce nr

38/2 zaprojektowano  odwodnienie  liniowe o  szerokości  15cm z  odprowadzeniem

wód do odbiornika zlokalizowanego na terenie działki Inwestora.

4.2. Rozwiązanie wysokościowe.

Projektowane rozwiązanie wysokościowe przedstawiono w części rysunkowej

opracowania.  Projektowana  droga  wewnętrzna  będzie  posiadała  spadki  podłużne

0.01 i 0.03. Spadek poprzeczny daszkowy o wartości 0.03. Z uwagi na duży spadek

poprzeczny terenu, ograniczoną dostępność działek przeznaczonych pod drogę oraz

planowaną  w  przyszłości  rozbudowę  drogi  do  parametrów  ulicy  lokalnej,  na

szerokości  poboczy  zaprojektowano  nawiązanie  do  terenu  istniejącego.  Niweleta

jezdni  została  zaprojektowana  z  uwzględnieniem  rzędnych  włazów  istniejących



studni kanału sanitarnego. Z uwagi na to po południowej stronie drogi konieczne było

zastosowanie płyt ażurowych o nachyleniu 1:1. 

Projektowany  zjazd należy  wykonać  w  dowiązaniu  do  rzędnych  krawędzi

projektowanej jezdni drogi wewnętrznej. Rozwiązanie wysokościowe dla powyższego

zjazdu indywidualnego zostało uwarunkowane następującymi czynnikami:

- rzędnymi jezdni drogi wewnętrznej,

- maksymalnymi, dopuszczalnymi spadkami podłużnymi zjazdu indywidualnego,

- ukształtowaniem terenu działki inwestora.

Zastosowano spadek podłużny zjazdu w kierunku drogi gminnej wewnętrznej,

wartość  spadku  podłużnego  wynosić  będzie  0.05. Spadek  poprzeczny  wynosić

będzie  0.02,  a  na  włączeniu  będzie  dostosowany  do  krawędzi  jezdni  ul.

Starzyńskiego. 

Krawężnik  betonowy  15x30x100cm w  krawędzi  drogi  gminnej  wewnętrznej

należy wykonać z odkryciem h=4cm. 

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Przyjęto następujące założenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:

- kategoria ruchu KR2,

- warunki wodne złe,

- grunty podłoża bardzo wysadzinowe. 

Istniejące  podłoże  zaklasyfikowano  do  grupy  nośności  podłoża  G4.

Wymagana  grubość  nawierzchni  z  uwagi  na  przemarzanie  wynosi  dla

przedmiotowego obszaru  65cm.  Konieczne jest  doprowadzenia  podłoża do grupy

nośności  G1  charakteryzującej  się  wskaźnikiem  zagęszczenia  Is=1,0  i  wtórnym

modułem odkształcenia E2=80MPa. 

Zaprojektowano konstrukcję  nawierzchni  jezdni  drogi  wewnętrznej  oraz  zjazdu

według Dz.  U.  Nr  43  poz.  430 Rozporządzenie Ministra  Transportu  i  Gospodarki

Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi

publiczne i ich usytuowanie z 1999r.

Nawierzchnia zjazdu:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm

E2>130MPa

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej



z kruszywem C90/3  zgodnie z WT-4 2010 gr. 20cm

E2>80MPa

- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej

lub z gruntu niewysadzinowego o CBR25% k10>8m/dobę gr. 22cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

 spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 24cm

E2>25MPa

                                  Łącznie:        gr. 77cm

Proj. gr. 77cm  >  65cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności.

Nawierzchnia drogi wewnętrznej.:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech.    gr. 10cm

E2>130MPa

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

    z kruszywem C90/3  zgodnie z WT-4 2010 gr. 20cm

E2>80MPa

- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej

     lub z gruntu niewysadzinowego o CBR25% k10>8m/dobę gr. 22cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

   spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 24cm

E2>25MPa

 Łącznie:        gr. 76cm

Proj. gr. 76cm  >  65cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności.

Kolejne warstwy zagęszczać nie przekraczając gr. 15cm pojedynczej warstwy.

Nie  stosować  wapieni!  Podbudowę  zasadniczą  wykonać  z  mieszanki  kruszywa

łamanego  o krzywej przesiewu i zagęszczeniu zgodnymi  z PN-S-06102. 

Skrajne obrzeża ustawić w obsypce z chudego betonu o grubości 10cm.

4.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nawierzchnię drogi

wewnętrznej i  zjazdu. Ziemię uzyskaną z koryta należy załadować na samochód i

odwieźć na odkład  lub  rozplanować po terenie  Inwestora.  Roboty  ziemne należy

prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-S-02205  z  1998r.  Roboty  ziemne  w  rejonie

istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie. 



4.6.    Odwodnienie.

W celu  przejęcia  wód  opadowych  z  powierzchni  zjazdu zaprojektowano

odwodnienie  liniowe z  odprowadzeniem na  teren  działki  Inwestora  zlokalizowane

poza liniami rozgraniczającymi drogi gminnej wewnętrznej.

Odwodnienie drogi gminnej wewnętrznej powierzchniowe na przyległy teren.

Zaprojektowano pobocza z kruszywa kamiennego i płyt  ażurowych, poprzez które

woda z jezdni  będzie przedostawać się do gruntu w sposób ciągły. 

Opracował:

mgr inż. Marcin Indyka


