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1. Wstęp 

Inwestor:                            

GMINA SKARBIMIERZ 
ul. Parkowa 12 
49-318 Skarbimierz - Osiedle  
 
Zarządca drogi powiatowej:                            

POWIAT BRZESKI 
ul. Robotnicza 20 
49-300 Brzeg 
 
 

Cel  

Projektowane roboty nie wymagają dokonania przez inwestora zgłoszenia. Mają na celu 

poprawę równości drogi jako jej bieżące utrzymanie. 

 

2. Stan istniejący  

Droga powiatowa biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową 1193O (od przejazdu 

kolejowego z linią kolejową relacji Brzeg - Wrocław), do miejscowości Brzezina. 

Droga posiada szerokość około 5m i na odcinku około 510 metrów występują ubytki w 

nawierzchni oraz lokalne nierówności. Istniejące pobocza wykazują lokalne zaniżenia i ubytki 

kruszywa.  

Istniejąca droga wymaga zabiegów utrzymaniowych, w celu poprawy jej estetyki. 
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Ryc. 3. Plan orientacyjny na mapie topograficznej. 

 

 

3. Stan Projektowany 

Planowane roboty nie wykraczają poza pas drogowy drogi powiatowej. 

Zakres projektowanych robót utrzymaniowych przedstawia plan sytuacyjny. 

Projektowane roboty budowlane obejmują remont cząstkowy ubytków i nierówności w 

nawierzchni poprzez jednolite ułożenie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 5cm, w 

zależności od różnicy pochyleń poprzecznych i podłużnych, ułożenie warstwy ścieralnej o 

grubości 5cm na całej szerokości drogi (5m) i na długości około 510mb. Należy zachować 

przekrój daszkowy drogi z pochyleniami po 2%  na odcinkach prostych. Na włączeniu do 

istniejących łuków dostosować pochylenia poprzeczne do istniejącej drogi - na początku i 

końcu opracowania. Na odcinku początkowym i końcowym, na którym prowadzone będą 

roboty utrzymaniowe, należy wykonać płynne przejścia nawierzchni (odcinki przejściowe), w 

celu zniwelowania różnic wysokości zapewniając płynne przejście w przekroju podłużnym. 
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Różnica spadków podłużnych względem drogi istniejącej, na punkcie styku z odcinkiem 

przejściowym nie może wynieść więcej niż i = 0,5%. 

Dodatkowo w celu usunięcia nierówności na istniejącym poboczu, projektuje się uzupełnienie 

poboczy kruszywem granitowym o uziarnieniu 0/31,5 na całej długości odcinka oznaczonego 

na planie sytuacyjnym, na szerokość do 0,75cm od krawędzi nawierzchni do grubości 10cm. 

 

Pozostały zakres projektowanych robót: 

 

• Wykonanie nowej pokrywy włazu o klasie D400 z płytą odciążającą i pierścieniami 

utrzymującymi nowy właz na istniejącej studni kanalizacji sanitarnej. Nowy właz 

zastosować z wypełnieniem betonowym i kołnierzem stalowym. Stary właz należy 

obniżyć wraz z rurą wznoszącą poniżej nowego włazu. Wnętrze pomiędzy starym 

włazem i nowymi pierścieniami odciążającymi całość usztywnić mieszanką betonową o 

podwyższonej wytrzymałości i wodoszczelności, dostarczony w formie   zaprawy w 

workach (np. beton wysokowytrzymały B50 W8). 

 

4. Zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej 

W obszarze projektowanych robot występują sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Z 

uwagi na posadowienie niniejszej infrastruktury poniżej planowanych robót utrzymaniowych 

nie ma zagrożenia uszkodzenia niniejszej infrastruktury. 

 

5. Uwagi 

• Należy stosować się do zaleceń Zamawiającego lub przedstawiciela zamawiającego 

podczas realizacji ww. robót,  

• W zakresie obowiązków Wykonawcy (przed przystąpieniem do robót), należy 

opracowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu i jej utrzymywanie przez cały 

okres trwania robót. 
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• Rzędne wysokościowe nawierzchni dostosować do poziomu terenów przyległych z 

dopuszczeniem różnicy wysokości nie powodujących nadmiernych przechyłek 

nawierzchni w przekroju podłużnym i poprzecznym, 

• Przy realizacji robót należy stosować się do zasad wiedzy technicznej. 

• Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze techniczne budowy, 

• Roboty budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującym przepisami w zakresie BHP i 

normami technicznymi SWiORB (SST) pod nadzorem uprawnionego kierownika robót. 

• Wszelkie wątpliwości w zakresie realizacji robót należy zgłosić przedstawicielowi 

Inwestora. 

• Zgłaszać przedstawicielowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 

• Przedłożyć zamawiającemu do rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót 

dokumenty WZ z dostarczonej i wbudowanej mieszanki mineralno – asfaltowej.  

 

6. Załączniki  

RYSUNEK 1 – Plan sytuacyjny w skali 1:500  

 

  


