
OPIS  TECHNICZNY 
 

  do projektu  zamiennnego dotyczącego: 

 

Przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 3909P i 3925P – kat. XXV 
 

1. Podstawa opracowania 

 

- Projekt budowlany (wykonawczy) – podstawowy opracowany przez Pana Krzysztofa      

  Biczysko 

- Wytyczne Inwestora 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

Projekt zamienny dotyczy odcinka drogi 3909P (dawne oznaczenie 21109) położonego na 

działkach nr ew. 38/1 i 148 w obrębie m. Żelazno 

Numery dróg wymienione w decyzji nr ABŚ – 7356-4/9/2008 zostały zmienione Uchwałą Nr 

1885/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 maja 2005 roku: odpowiednio: 

- nr 21109 otrzymał nr 3909P, 

- nr 21154 otrzymał nr 3925P. 

       Projekt obejmuje zmiany na odcinku od km 6+677,00 do km 6+940,00 i dotyczy: 

- zmiany odcinka o profilu półulicznym na odcinek o profilu ulicznym w km 6+677,00 -6+848,00 -  

- zmiany usytuowania trasy w planie, 

- chodnik jednostronny na odcinku 6+723,00 – 6+809,00 , 

- wymiany istniejącego kanału deszczowego ze względu na zły stan techniczny, 

- zmiany konstrukcji jezdni i poszerzenia. 

 

3. Plan sytuacyjny 

 

Projektowana trasa znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 3909P. Administratorem drogi 

objętej projektem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie.  

Na tym odcinku zmieniono przekrój półuliczny na uliczny z chodnikiem jednostronnym na 

całym odcinku od km 6+677,00 do km 6+848,00 wzdłuż krawężników. Na pozostałym odcinku od 

km 6+848,00 do km 6+940,00 chodnik dwustronny wzdłuż krawężników bez zmian. 

Na odcinku objętym zmianami znajduje się istniejąca kanalizacja deszczowa, która jest w 

bardzo złym stanie technicznym i wymaga wymianie. 

 

4. Usytuowanie trasy w planie 

 

Na powyższym odcinku zmieniono położenie wierzchołka W-44 wykorzystując maksymalnie 

istniejącą nawierzchnię bitumiczną.  

 

5. Przekrój normalny 

 

Zaprojektowano nowe przekroje normalne obejmujące dany odcinek drogi. Rysunek przekroju 

normalnego przedstawia przekroje typowe oraz podstawowe szczegóły konstrukcyjne. 

 

6. Przekrój podłużny 

 

Zaprojektowano nowy przekrój podłużny pokazując na nim istn. kanalizację deszczową. 

 
 



7. Konstrukcja nawierzchni 

 

Przyjęte warstwy konstrukcyjne nawierzchni mają zapewnić przeniesienie ruchu KR 2 
 

Warunki gruntowo - wodne. 

Brak badań zalegających gruntów w podłożu .Na podstawie obserwacji w terenie i występujące 

grunty zakwalifikowano jako wątpliwe. Warunki wodne dobre  

Na podstawie powyższego przyjęto grupę nośności podłoża G2. 

Mrozoodporność podłoża nawierzchni: 

- Proj. grubość warstw nawierzchni na poszerzeniach         hj = 4+3+6+20+10+10 = 53 cm, 

Wymagania dla KR2 i podłoża G2:     h > 0,45 hz = 0,45 x 80 = 36 cm  -   warunek spełniony  
 

Przyjęto nowe  rozwiązania konstrukcyjne  
 

Konstrukcja jezdni – wyrównanie istn. nawierzchni bitumicznej:   

 warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo –grysowej SMA 8 gr. 4,0 cm, 

 proj. wyrównanie naw. bitumicznej mieszanką min.- asfaltową  średnio gr. 3,0 cm  

 istniejąca nawierzchnia bitumiczna. 

 

Konstrukcja na poszerzeniach istniejącej nawierzchni : 

 warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo –grysowej SMA 8 gr. 4,0 cm, 

 proj. wyrównanie naw. bitumicznej mieszanką min.- asfaltową  średnio gr. 3,0 cm  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20,0 cm, 

 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa, gr.10 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 

 

   Konstrukcja zjazdów do posesji  

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 4 cm,   

 podbudowa z chudego betonu  o Rm= 2,5 MPa, gr.20 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 opornik betonowy 8x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem, 

 

   Konstrukcja chodników   

 chodnik z betonowej kostki brukowej szarej (opaska szer. 30 cm z kostki grafitowej) gr. 

6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm,    

 podbudowa z chudego betonu  o Rm= 2,5 MPa, gr.10 cm 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 obrzeże betonowe 6x20x100 cm na podsypce piaskowej 

 

Konstrukcja zjazdów na pola 

 Nawierzchnia z kruszywa łamanego  o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm i z zasypaniem gry-

sami o uziarnieniu 0-3 mm gr. 2 cm przy gr. warstwy 15,0 cm 

 

8. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obiekt nie będzie oddziaływał na zagospodarowanie działek sąsiednich. 
 

 

Opracował: 












