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OPIS TECHNICZNY 
dla zadania pn.: 

„Budowa zjazdu publicznego po stronie prawej drogi powiatowej Nr 1 152R  
relacji Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków – Przecław w km 17+995,40  

(działka dr. nr ewid. 1112) na działkę nr ewid. 151/1 w m. Książnice” 
 

1.Podstawa opracowania. 

1.1 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000   

1.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z 

dnia 1999.05.14 poz. 430/ z późn. zmianami. 

1.3 Decyzja na lokalizację zjazdu publicznego wydana przez Dyrektora PZD w Mielcu nr 

PZD.474.90.2017 z dnia 31.07.2017r. 

 1.4 Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające. 

 

2. Lokalizacja i uzasadnienie celowości inwestycji. 

Inwestycja jest zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej nr 1 152R relacji Borowa-Czermin-

Wola Mielecka-Kiełków-Przecław w km 17+995,40 na działce o nr ewid. 112 w miejscowości 

Książnice. Teren administrowany jest przez Gminę Mielec, ul. Głowackiego 5. Przedmiotowa 

inwestycja znajduje się w pasie w/w drogi powiatowej. 

Celem inwestycji jest zapewnienie publicznego dojazdu  do działki nr ewid. 151/1, obręb 40. 

Książnice. 

 
3. Opis stanu istniejącego. 

Droga posiada dwukierunkową jezdnię asfaltową o dwóch pasach ruchu, szerokości 5.5 m. Po 

obu stronach drogi znajdują się pobocza gruntowe, a po stronie lewej rów odwadniający. Po stronie 

prawej występuje chodnik dla pieszych szerokości 1,5m. W pobliżu projektowanego zjazdu znajduje 

się zabudowa gospodarczo- mieszkalna ze zjazdami indywidualnymi z drogi powiatowej. W miejscu 

projektowanego zjazdu występują sieci uzbrojenia terenu: doziemna sieć teletechniczna, która jest 

zabezpieczona rurami ochronnymi oraz kanalizacja deszczowa fi 600. 

 

4. Charakterystyka stanu projektowanego.  

4.1. Zamierzenie inwestycyjne. 

 Istotą projektu jest rozbiórka istniejącego, indywidualnego zjazdu oraz budowa zjazdu 

publicznego w nowej lokalizacji na działkę 151/1 w km 17+995,40 drogi powiatowej nr 1 152R. 

Projektuje się: 



 budowę zjazdu publicznego o szerokości 5m i promieniami skrętu R=5m z kostki brukowej 

betonowej gr. 8cm ograniczonej krawężnikiem betonowym gr. 15cm o powierzchni 28,35m
2 

w 

granicach pasa drogowego.
   

 

4.1.1. Podstawowe parametry techniczne. 

- głębokość przemarzania gruntu:1m,  

- grupa nośności podłoża G2 

- kategoria ruchu dla zjazdu : KR1 

- istn. szerokość jezdni drogi powiatowej 5,5m, 

- szerokości jezdni zjazdu publicznego: 5m, 

- promienie skrętu: 5m 

- spadki poprzeczne zjazdu 2%  

 

4.2 Zakres rzeczowy robót. 

Roboty budowlane będą obejmować: 

-  rozbiórkę istniejącego zjazdu indywidualnego, 

- wykonanie zjazdu publicznego z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa 

kamiennego, 

- ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15, 

- zmianę lokalizacji wpustu ulicznego. 

 

4.3. Nawiązanie sytuacyjno-wysokościowe. 

Przy projektowaniu nie stwierdzono potrzeby tworzenia niwelety. Należy kierować się 

spadkami podanymi na przekroju konstrukcyjnym i dostosowaniem się do istniejącej nawierzchni 

drogi powiatowej. Spadek podłużny zjazdu od korony drogi wynosi 0,5% na długości 1,5m i 5% do 

granicy pasa drogowego, poprzeczny daszkowy 2%. 

 

4.4. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni. 

Konstrukcja jezdni zjazdu publicznego 

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego, 

- 3 cm – warstwa podsypki piaskowo cementowej  

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego, 

- 10 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 

-  krawężniki betonowe szare 15 x 30 cm, na ławie z betonu C12/15 z oporem  

 

4.5. Odwodnienie. 

Odwodnienie zjazdu zaprojektowano poprzez spadki: podłużny 0,5% na 1,5m długości zjazdu i 

5% do granicy pasa drogowego oraz  poprzeczny daszkowy 2%. Prawidłowe odwodnienie zapewnia 



istniejący rów kryty fi 600, do którego woda opadowa zostaje odprowadzona za pomocą wpustów 

ulicznych. W związku z projektowaną inwestycją zaszła konieczność zmiany lokalizacji wpustu poza 

obręb zjazdu, zgodnie z planem sytuacyjnym. 

 

5. Oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Podczas realizacji robot przy rozbiórce zjazdu indywidualnego i budowie zjazdu publicznego z 

drogi powiatowej należy zastosować niezbędne przy realizacji tego typu robót znaki pionowe. 

Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót prowadzonych w pasie drogi powiatowej 

należy do obowiązków Wykonawcy robót. 

 

6. Oddziaływanie na środowisko. 

Budowa zjazdu publicznego przeprowadzona zgodnie z projektem, nie spowoduje degradacji 

środowiska.    

- Technologia wykonania -  położenie nawierzchni z kostki betonowej jest technologią optymalną, 

powszechnie stosowaną. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca będzie korzystał z własnych 

materiałów budowlanych tj. kruszywo, kostka betonowa, posiadających odpowiednie atesty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

- Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii - do 

wykonywania inwestycji nie będzie używana woda, paliwa oraz inne materiały i surowce poza 

materiałami  niezbędnymi do wykonania planowanej inwestycji. 

Rozwiązania chroniące środowisko: 

- Ścieki technologiczne i socjalne - funkcjonowanie zjazdu nie wiąże się z powstawaniem ścieków 

technologicznych i socjalnych. 

- Ścieki opadowe - projektowana inwestycja może stanowić potencjalne zagrożenie dla wód 

podziemnych jak i powierzchniowych. 

- Gospodarka odpadami - w fazie budowy nie będą powstawały odpady niebezpieczne. Odpady w 

trakcie budowy zostaną prawidłowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi związanymi z 

gospodarką odpadami. 

- Emisja zanieczyszczeń do powietrza - z inwestycją wiązać się będzie emisja zanieczyszczeń z 

pojazdów oraz sprzętu pracującego przy realizacji przedsięwzięcia, które będą spełniać wszystkie 

wymogi dopuszczenia do tego rodzaju prac / atesty  jakości i szkodliwości/ jak również z pojazdów 

eksploatujących drogę w przyszłości.  

- Oddziaływanie akustyczne - planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia wartości 

progowych poziomów hałasu w środowisku.  



- Powierzchnia ziemi - oddziaływanie inwestycji na powierzchnie ziemi będzie się wiązało z pracami 

budowlanymi. Podczas pracy sprawnego technicznie sprzętu nie powinno to spowodować zagrożenia 

czystości wód powierzchniowych i podziemnych. 

- Krajobraz - planowana inwestycja nie narusza dóbr kultury. Natomiast w wyglądzie i krajobrazie 

okolicy zajdą zmiany dostosowane w charakterze do zagospodarowania sąsiednich terenów. Na 

zmniejszenie skutków krajobrazowych wpływać będzie to, że inwestycja realizowana będzie w 

miejscu istniejących zjazdów, nie spowoduje więc niekorzystnego wpływu na krajobraz otoczenia. 

- Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania  planowanego przedsięwzięcia -  

Projektowany zjazd zarówno w fazie realizacji jak i po wykonaniu nie będzie wymagał zużycia wody i 

innych surowców, materiałów, paliw oraz energii elektrycznej.  

 

7.Zagadnienia geodezyjno-prawne. 

Grunty, na których projektuje sie inwestycję, mają przeznaczenie budowlane i stanowią 

również działkę drogi powiatowej.  Szczegółowy rodzaj i zakres tych gruntów zawierają wypisy z 

ewidencji oraz wyrysy map. 

  Działka, na której projektuje się przedmiotową inwestycję, nie jest objęta ochroną 

konserwatorską i nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje się 

na terenie szkód górniczych i nie jest zagrożona osuwaniem się mas ziemnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

8. Uwagi końcowe.  

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu 

robót teren należy uporządkować. 

 

PROJEKTANT:                                    
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LEGENDA

                                   proj. krawężnik betonowy 15*30*100
na ławie betonowej z oporem klasy C12/15

                          proj. zjazd publiczny o nawierzchni z kostki betonowej
pow.w granicy pasa drogowego 28,35m2

                                          proj. pobocze szer. 0,75m

                                                      istn. obrzeże betonowe 8*30*100

                         oś proj. zjazdu



podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanaicznie 0/63mm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

podsypka cementowo-piaskowa
8 cm

36cm

3 cm

15cm

GPD

istn. konstrukcja jezdni drogi powiatowej

grunt G2

10cm podbudowa z kruszywa naturalnego pospółki

istn. droga powiatowa

     krawężnik betonowy 15 x 30

 3 podsypka cement-piaskowa gr.3 cm

 15 ława z oporem z betonu C12/15 gr.15 cm
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     krawężnik betonowy 15 x 30
 3 podsypka cement-piaskowa gr.3 cm

 15 ława z oporem z betonu C12/15 gr.15 cm

Pow. w granicy pasa drogowego = 28,35m2

15 cm  ława z betonu C12/15 gr.15 cm, z oporem

    krawężnik betonowy 15 x 30 cm
 3 cm  podsypka cement-piaskowa gr.3 cm

     Szczegół A
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istniejący rów kryty ∅600

proj. zaniżenie krawężnika do 2cm

zmiana lokalizacji wpustu ulicznego


