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Oświadczenie 
 
 

 
Oświadcza się, że niżej wymieniona dokumentacja: 

 

 
 

jest wykonana zgodnie umową oraz została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT 
 

 inż. Andrzej Nowak 

1607/86 – DOŚ/BD/0019/01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobra, maj 2018 r. 

projekt budowlany pt.:   
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633 w Milikowie i 

działka nr 129 i nr 117 obr. 4 w Nowogrodźcu” 
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OPIS TECHNICZNY 

1.0  Informacje podstawowe 
 

1.1  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania „Przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633 w Milikowie i działka nr 129 i nr 
117 obr. 4 w Nowogrodźcu” 

 
1.2  Podstawa opracowania 

 
- Umowa zawarta z Gminą Nowogrodziec 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z 
dnia 9 lutego 2016r.  
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) z późniejszymi. zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)  
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
717) z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) z 
późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)  
- Mapa do celów projektowych - 1:1000  
- Pomiary własne  
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych  
- KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, 
Warszawa 1979-82.  

 
1.3 Cel i zakres opracowania 

 
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi wewnętrznej, dojazdowej do 
gruntów rolnych w granicach działek ewidencji gruntów: dz. nr 633, obręb 0006 Milików, 
jednostka ewidencyjna 020104_5, powiat bolesławiecki, dz. nr  109, 117, 129, obręb 0004 
Nowogrodziec, jednostka ewidencyjna 020104_4, powiat bolesławiecki w ramach której 
przewiduje się: 
-     przebudowa konstrukcji drogi o KR-1 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633 w Milikowie i 
działka nr 129 i nr 117 obr. 4 w Nowogrodźcu” 
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-     wymianę istniejących przepustów rurowych pod zjazdami i jezdnia główną 
-     wykonanie zjazdów na posesje i drogi boczne o nawierzchni bitumicznej 
-     ścinkę i uzupełnienie istniejących poboczy 
Swoim zakresem opracowanie obejmuje pas drogowy istniejącej drogi wewnętrznej na 
następujących działkach ewidencji gruntów: dz. nr 633, obręb 0006 Milików, dz. nr  117, 129, 
obręb 0004 Nowogrodziec oraz pas drogowy drogi powiatowej nr 2327D zlokalizowany na 
dz. nr 109, obręb 0004 Nowogrodziec. 
 

1.4 Charakterystyka istniejącego terenu 
 

Obecny sposób wykorzystania nieruchomości na projektowanym odcinku stanowi droga 
wewnętrzna o następujących parametrach technicznych: 
-    klasa drogi: D 
-    kategoria ruchu: KR 1 
-    szerokość jezdni: 3,00m  
-    szerokość poboczy gruntowych: 2x0,75m 
-    prędkość projektowa: 30km/h 
-    nawierzchnia gruntowa 
-    odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów drogowych na przyległy teren 
Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie pagórkowatym. 
Teren objęty opracowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Teren objęty opracowanie nie znajduje się granicach terenu górniczego. 
Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze EUROPEJSKIEJ SIECI 
EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 - PLB020005 Bory Dolnośląskie. 

  
1.5 Obszar oddziaływania obiektu 

 
Zakres oddziaływania obiektu ogranicza się do działek ewidencji gruntów: dz. nr 633, obręb 
0006 Milików, dz. nr  109, 117, 129, obręb 0004 Nowogrodziec, powiat bolesławiecki 
stanowiących teren istniejącego pasa drogowego drogi wewnętrznej oraz pasa drogowego 
drogi powiatowej nr 2327D.  

 
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: obszar 
oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu 
Wyznaczono obszar oddziaływania obiektu w oparciu o:   
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami   
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) z 
późniejszymi zmianami  
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
717) z późniejszymi zmianami  
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1.6  Istniejące uzbrojenie terenu 
 

Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia: 
- energetyczne 
Z uwagi na zakres projektu ograniczony do przebudowy konstrukcji nawierzchni nie 
przewiduje się konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia. 

 
1.7 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe 

 
Na obszarze objętym opracowaniem stwierdza się występowanie prostych warunków 
gruntowych. 
Z uwagi na nieskomplikowany charakter przedsięwzięcia projektowany obiekt budowlany 
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej niewymagającej opracowania odrębnej 
dokumentacji geotechnicznej. 

 
1.8 Obiekty mostowe i przepusty 
 

W ciągu odcinka drogi nie występują obiekty mostowe. 
W ciągu odcinka drogi występują przepusty, które ze względu na zły stan techniczny 
przewiduje się wymienić na nowe z zachowaniem ich parametrów i miejsca posadowienia. 

 
2.0 Informacje szczegółowe 

 
2.1  Założenia do projektowania 
 

Przyjęto następujące parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka: 
- klasę drogi – D,  
- kategoria ruchu – KR-1 
- prędkość projektowa Vp=30km/h 
- szerokość jezdni na odcinku – 3,00m 
- pobocza z niesortu kamiennego – 0,75m 
- odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów drogowych oraz na przyległy teren 

 
2.2  Przebieg trasy w planie 

 
Nie wprowadzono zmian w przebiegu trasy w stosunku do stanu istniejącego. 
Długość projektowanego odcinka drogi wewnętrznej - 956,00mb 
Projektowany plan zagospodarowania terenu pokazano na rys. nr 02/01. 

 
        2.3  Przebieg trasy w przekroju podłużnym 
 

Na projektowany, odcinku drogi nie przewiduje się zmiany niwelety drogi. 
 

        2.4  Roboty przygotowawcze 
 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 
- jednokrotny pomiar geodezyjny na długości projektowanego odcinka 
- wycinkę samosiewów i odrostów na skarpach oraz poboczu 
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Długość projektowanego odcinka – 956,0mb 
Powierzchnia wycinki samosiewów i odrostów – 0,10ha 

 
Pomiar geodezyjny wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-01.01.01 
Wycinkę samosiewów i odrostów na skarpach rowów wykonać zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną D-01.02.01 
 

      2.5  Roboty rozbiórkowe 
 

W ramach robót przygotowawczych i rozbiórkowych należy wykonać: 
- rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami i jezdnia główną o średnicy Ø400 

 
Długość przepustów do rozbiórki – 21,00mb 
 
Materiał z rozbiórki należy załadować i odwieźć na składowisko odpadów. 
 
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-01.02.04 

 
2.6 Roboty ziemne 

 
W ramach robót ziemnych przewiduje się: 
- zdjęcie humusu z istniejących skarp pod wykonanie nasypów 
- mechaniczne ścięcie poboczy na grub. do 10cm z odwozem na odległość do 5km 
- wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego w celu uzupełnienia przyległego terenu 
pod konstrukcję poszerzenie jezdni 
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 40cm pod konstrukcję jezdni i zjazdów 
z odwozem na odległość do 5km 
 
Powierzchnia zdjęcia humusu – 2000,00m2 
Powierzchnia ścinki poboczy – 956,00m2 
Kubatura nasypów – 625,00m3 
Powierzchnia korytowania pod konstrukcję jezdni i zjazdów – 3857,00m2 
 
Zdjęcie humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacja Techniczną D-01.02.02 
Ścinkę poboczy wykonać zgodnie ze Specyfikacja Techniczną D-06.03.01 
Nasypy wykonać zgodnie ze Specyfikacja Techniczną D-02.03.01 
Korytowanie wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.01.01 

 
2.7 Odwodnienie 
 

Odwodnienie projektowanej jezdni przewidziano zachować jako istniejące za pomocą 
spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących rowów oraz na przyległy teren. 
 
Istniejące rowy drogowe zlokalizowane wzdłuż drogi wewnętrznej przewidziano do 
odtworzenia i renowacji w celu ich odmulenia i profilacji skarp. 
 
Długość rowów do odtworzenia i renowacji – 120,00mb 
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W ramach przebudowy drogi wewnętrznej przewiduje się wymianę istniejących przepustów 
rurowych pod zjazdami i jezdnią główną z zachowaniem ich istniejącej długości i średnicy 
oraz lokalizacji o następującym zakresie robót: 
- ułożenie części przelotowych przepustów z rur HDPE Ø400 na ławie piaskowej grub. 20cm 
- wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego 120/300 na betonie B10  
- wykonanie ław betonowych pod ścianki czołowe z betonu B20 
 
Lokalizację przepustów pokazano na rys. nr 02/01 
Konstrukcję przepustów pokazano na rys. nr 04/01 i na rys. nr 05/01 

 
Długość przepustów rur HDPE Ø400 – 21,00mb  
Kubatura ścianek czołowych z kamienia 120/300 na betonie B10 – 5,52 m3  
Kubatura ław betonowych z betonu B20 pod ściankami czołowymi – 8,10m3  

 
Renowację rowów wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-06.04.01 
Wykonanie przepustów z rur HDPE zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-03.01.03a i  
D-03.01.01 

 
2.8 Konstrukcja jezdni bitumicznej 
 

Konstrukcji jezdni drogi wewnętrznej przewidziano wykonanie jak dla KR-1 poprzez 
ułożenie następujących warstw: 
-  warstwa odcinająca z piasku o CBR>25%, k>8m/dobę gr. 10 
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub 
łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4,  
CBR>80% - gr. 20cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.3cm 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm 
 
Powierzchnia warstwy odcinającej – 3655,00 m2 
Powierzchnia podbudowy pomocniczej – 3177,00 m2 
Powierzchnia warstwy wiążącej – 3024,00 m2 
Powierzchnia warstwy ścieralnej – 2890,00m2 
 
Konstrukcję jezdni pokazano na rys. nr 03/01 
 
Warstwę odcinającą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.02.02 
Podbudowę pomocniczą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.04.02 
Warstwę wiążącą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05b 
Warstwę ścieralną wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05a 

 
2.9 Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej  
 

Konstrukcję zjazdów na przyległe posesje i drogi boczne wykonać należy o następującej 
konstrukcji: 
-  warstwa odcinająca z piasku o CBR>25%, k>8m/dobę gr. 10 
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub 



str. 13 

 

łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4,  
CBR>80% - gr. 20cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.3cm 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm 
 
Powierzchnia warstwy odcinającej – 202,00 m2 
Powierzchnia podbudowy pomocniczej – 202,00 m2 
Powierzchnia warstwy wiążącej – 202,00 m2 
Powierzchnia warstwy ścieralnej – 202,00m2 
 
Konstrukcję zjazdów o nawierzchni bitumicznej pokazano na rys nr 04/01 
 
Warstwę odcinającą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.02.02 
Podbudowę pomocniczą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.04.02 
Warstwę wiążącą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05b 
Warstwę ścieralną wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05a 

 
2.10  Roboty wykończeniowe 

 
W ramach robót wykończeniowych przewiduje się: 
- uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym powstałym z frezowania nawierzchni na 
grub. średnio do 20cm 
- ustawienie oznakowania pionowego 

 
Powierzchnia poboczy do uzupełnienia – 965,00m2 

Ilość znaków do ustawienia – szt. 5 
 

Uzupełnienie poboczy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-06.03.01 
 

            Projektant 
            inż. Andrzej Nowak 
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1.0 Informacje do planu BIOZ 
 

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1.0 Podstawa opracowania 
            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U. z 10.07.2003r. na 

podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dn. 07.07.1994r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 
105 z 2000r. poz. 1126, późniejszymi zmianami) 
 

2.0 Przedmiot opracowania 
 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633 w Milikowie i działka nr 
129 i nr 117 obr. 4 w Nowogrodźcu” 

 
                        Inwestor:      Gmina Nowogrodziec 

ul. Rynek 1 
59-730 Nowogrodziec 

 
Projektant:    inż. Andrzej Nowak 
                     Dobra 100 
                     59-700 Bolesławiec 
 

3.0    Część opisowa 
  

3.1   Zakres robót 
        Szczegółowy zakres robót znajduje się w części opisowej  dokumentacji 

projektowej i obejmuje wykonanie: 
-     przebudowa konstrukcji drogi o KR-1 
-     wymianę istniejących przepustów rurowych pod zjazdami i jezdnia główną 
-     wykonanie zjazdów na posesje i drogi boczne o nawierzchni bitumicznej 
-     ścinkę i uzupełnienie istniejących poboczy 

 
3.2   W ciągu projektowanej drogi nie występują obiekty budowlane 
 
3.4   Zagrożenia w trakcie realizacji 
        - prace przy wykonywaniu robót ziemnych 
        - prace przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni jezdni 

 
3.5     Szkolenie pracowników oraz zabezpieczenie robót zgodnie z  wymogami BHP 

 
Realizacja robót nie wymaga opracowania BIOZ.  
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II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
 
 


