
                                            OPIS TECHNICZNY

„Remont drogi gminnej nr 200440W MęŜenin – granica gminy (DraŜniew) od km 0+600

do km 1+600” w miejscowości MęŜenin.

1. Zakres i cel opracowania

 Celem opracowania jest zwięzłe określenie przedmiotu remontu zniszczonej drogi

w zakresie niezbędnym do zgłoszenia i prowadzenia robót.

2. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

[1]. Uzgodnienia z Inwestorem,

[2]. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000,

[3]. Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie,

[4]. Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r., poz. 430),

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości MęŜenin, gmina Platerów,  powiat łosicki,

 na terenie działki o nr geodezyjnym 1160 będącej własnością Gminy Platerów.

4. Inwestor

Inwestorem przedsięwzięcia jest:      Gmina Platerów

  08-210 Platerów

5. Stan istniejący

       Planowany do remontu odcinek drogi gminnej leŜy w ciągu drogowym drogi nr 200440W

MęŜenin – granica gminy (DraŜniew) od km 0+600 do km 1+600.

Zakres projektowanego remontu mieści się w istniejącym pasie drogowym. Droga posiada

przekrój szlakowy o nawierzchni betonowej o szerokości jezdni 5.50 m i poboczach gruntowych

o szerokości 1.00 m. Droga  w/w jest połączeniem gmin Platerów i Korczew o małym natęŜeniu ruchu

ze względu na bardzo słabą nawierzchnię, słuŜy równieŜ jako dojazd do gruntów rolnych, leśnych

i zabudowy zagrodowej. Projektowana do remontu droga jest w bardzo złym stanie z powodu

przełomów  które wystąpiły wskutek podtopień  w 2013 roku. Istniejące rowy są częściowo zamulone

i nie spełniają swojej roli.

6. Planowany zakres robót

Planowany zakres robót obejmuje likwidację przełomów poprzez wykonanie

nowej konstrukcji drogi od km 0+600 do km 0+980 oraz wzmocnienie pozostałego odcinka

drogi kruszywem łamanym. Na całym odcinku remontowanej drogi zaprojektowano



warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 5 cm.

Roboty będą polegały na:

- wykonaniu koryta wraz z zagęszczaniem podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonaniu warstwy odsączającej z piasku

-   wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonaniu wyrównania podbudowy betonowej kruszywem łamanym

-   skropieniu emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej

-    wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego

-    odtworzeniu rowów przydroŜnych

-   wykonaniu przepustów zjazdowych

- plantowaniu gruntu  rodzimego na poboczach drogi.

7. Konstrukcja

Konstrukcja drogi na odcinku do rozbiórki od km 0+600 do km 0+980

- beton asfaltowy                                                    -  gr. 5 cm

- kruszywo łamane stabilizowane  mechanicznie  -  gr. 16 cm

- warstwa odsączająca z piasku                             -  gr. 20 cm

 Konstrukcja drogi na odcinku od km 0+980 do km 1+600

- beton asfaltowy                                                    -   gr. 5 cm

- kruszywo łamane stabilizowane  mechanicznie  - śr.  gr. 5 cm

- istniejąca podbudowa betonowa                         -  16 cm

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

       Początek projektowanego odcinka drogi do remontu stanowi km 0+600 (koniec nawierzchni

z betonu asfaltowego) natomiast koniec w km 1+600. W części rysunkowej (Rys.2) przedstawiono

usytuowanie projektowanych elementów w stosunku do istniejącego zagospodarowania terenu.

9. Parametry techniczne

Parametry techniczne remontowanej drogi pozostają bez zmian i wynoszą:

- szerokość nawierzchni           -   5.50 m

- spadek poprzeczny jezdni                      -   2 %  obustronny

- spadek poprzeczny jezdni na łuku         -   3%  jednostronny



-    szerokość poboczy                                 -   1.00 m

 -     spadek poprzeczny poboczy                  -   8%

10. Rozwiązania wysokościowe

       Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w celu uzyskania odpowiednich spadków

podłuŜnych i poprzecznych z dowiązaniem do  istniejącego i projektowanego zagospodarowania

terenu.

11. Kolizje i urządzenia obce

W pasie drogowym nie występują urządzenia infrastruktury technicznej.

12. Ochrona środowiska

Planowany remont drogi nie zalicza się do  inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego poprawi bezpieczeństwo oraz wygląd drogi i otoczenia.

13. Przekroje normalne

      Przekrój normalny  przedstawiono w części rysunkowej (Rys.3 ).

14. Odwodnienie

Na całym odcinku drogi  zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe. Odprowadzenie wód

opadowych pozostaje bez zmian. Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą poprzez odpowiednio

zaprojektowane spadki podłuŜne i poprzeczne do istniejących rowów i  przepustu.

15. Uwagi końcowe

Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Normami i Szczegółowymi

Specyfikacjami Technicznymi. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca robót powinien

uzgodnić  z Inwestorem miejsce składowania urobku oraz odpadów powstałych podczas

wykonywania robót. Z uwagi na niewielki ruch drogowy projektuje się wykonywanie robót

drogowych pod ruchem. W trakcie prowadzenia robót naleŜy zapewnić ich prawidłowe oznakowanie

zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót (oddzielne opracowanie), przepisami

BHP z zapewnieniem całkowitego bezpieczeństwa pracownikom prowadzącym roboty i

uŜytkownikom drogi.


