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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania  
 
Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 

ewidencyjny 119 we wsi Kolonia Rzejowice na łącznej długości 163,2 m i stanowi projekt 
wykonawczy  obejmujący zakresem technologię wymaganej przebudowy. 
 
2. Podstawa opracowania 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie 

 Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych, wydanie II 
 Typowe technologie stosowane w budownictwie drogowym 
 Wizja lokalna w terenie i ustalenia z inwestorem 

 
3. Stan istniejący 

 
Droga objęta opracowaniem stanowi dojazd do działek siedliskowych wsi Kolonia 

Rzejowice. Droga zlokalizowana jest w obrębie działki nr 119, stanowi łącznik pomiędzy 
drogami na działkach nr 89 i 104, posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywami 
naturalnymi szerokości min. 3 m na całym odcinku. Nawierzchnia częściowo 
zanieczyszczona i porośnięta darnią. W km 0+091,20 do 0+163,20 pobocza gruntowe 
powyżej istniejącej nawierzchni. Droga wyniesiona w stosunku do działek sąsiednich. 

 
Droga obciążona jest ruchem lokalnym.  
Z uwagi na rodzaj nawierzchni droga wymaga stałych zabiegów utrzymaniowych. 
Kategoria ruchu KR1.  
Warunki wodne: dobre 

 
 
4. Projektowana technologia przebudowy 

 
Z uwagi na rodzaj nawierzchni przewiduje się wykorzystanie istniejącego utwardzenia 

jako podbudowy projektowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej.  
 
Przyjęto następujące rozwiązania geometryczne: 

 całkowita długość projektowanego do przebudowy odcinka: 163,2 m 
 szerokość jezdni:  3 m  
 szerokość poboczy: 2 x 0,5 m 
 przekrój poprzeczny: daszkowy 3% 
 spadki poprzeczne poboczy 5% 

    
 Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

 podłoże – istniejąca podłoże gruntowe G1.  



 

 Dolna warstwa podbudowy: istniejąca nawierzchni z kruszyw naturalnych i  
łamanych profilowana i zagęszczona, grubość zastępcza warstwy 15 cm,  

 Górna warstwa podbudowy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
frakcji 0/31,5 grubości po zagęszczeniu 5 cm, wymagany minimalny wtórny 
moduł odkształcenia mierzony łącznie dla wszystkich warstw płytą 300 mm 
E2=120 MPa  (ewentualnie płytą obciążaną dynamicznie Evd≥64 MN/m2) 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 gr. 4 cm 
 Pobocza: kruszywo łamane frakcji 0/31,5 grubości 10 cm po zagęszczeniu. 
 

 Obszar robót obejmuje odcinek szerokości 4 m i długości łącznej 163,2 m. Nie 
przewiduje się budowy zjazdów indywidualnych, które należy wykonać systemem 
gospodarczym z udziałem zainteresowanych użytkowników działek.  
 W obrębie zanieczyszczonej nawierzchni należy przed wykonaniem górnej warstwy 
podbudowy dokonać wymiany kruszywa pasem szerokości 0,7 m na głębokość 15 cm na 
łącznej długości 80 m.  

  
5. Plan sytuacyjny i rozwiązania wysokościowe 
 W planie przewiduje się prowadzenie drogi w osi dostępnego pasa drogowego celem 
optymalnego wykorzystania dostępnego terenu. Niweleta drogi powinna przebiegać tak 
aby uwzględnić ukształtowanie terenu, zjazdy na działki sąsiednie i jej dotychczasowy 
przebieg. 
 
6. Odwodnienie 
 Na całym odcinku objętym przebudową przewiduje się pozostawić dotychczasowy 
sposób odwodnienia – metodą  powierzchniową na teren przyległy.  
 W km 0+160,60 zlokalizowano przepust pod drogą na istniejący rowie z rur d:800 mm 
i długości 5 m. Przepust w 80% zamulony z uwagi na niedostosowanie średnicy przewodu 
przepustu do rzędnej dna rowu i jezdni. Przepust przewidziano do remontu. Rury należy 
wymienić na rury żelbetowe o średnicy wewnętrznej 600 mm na długości 8 m i 
posadowić na ławie betonowej zgodnie z rysunkiem „Schemat posadowienia przepustu”. 
Końce przepustów zabezpieczyć ścianką prefabrykowaną systemową. Skarpy i dno rowu 
na długości 2 m w sąsiedztwie ścianek umocnić płytami ażurowymi o wymiarach 
60x40x8cm.  
 
7. Zalecenia dotyczące realizacji prac  
 Prace i odbiór robót wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi dla drogi klasy D i obciążenia ruchem KR1. 
 
8. Kosztorys  
 Do projektu dołączono kosztorys nakładów rzeczowych i inwestorski opracowany wg 
średnich cen z I kwartału 2018 roku i uwzględniający wykorzystanie materiałów 
miejscowych. 
 







2018 Kolonia Rzejowice.kst

Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 wycena indy-
widualna

Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1 wycena indy-

widualna

Geodezyjne wyznaczenie osi pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

m

163.2 m 163.200
RAZEM 163.200

2 Roboty ziemne,
4

d.2
KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koryto i obni-
żenie poboczy

m3

0.25*(2*72*0.5)+0.05*(2*91*0.5) m3 22.550
RAZEM 22.550

5
d.2

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop pod
przepust

m3

8*0.75*0.8 m3 4.800
RAZEM 4.800

6
d.2

KNR 2-01
0214-04

Dodatek za utylizację i przewóz ziemi na odległośc powyżej 1 km wg dyspozycji
Wykonawcy

m3

poz.4+poz.5 m3 27.350
RAZEM 27.350

7
d.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład
w gruncie kat.III.
Przerzucenie na pobocze kruszywa z zanieczyszczonej jezdni

m3

0.15*poz.20 m3 8.400
RAZEM 8.400

8
d.2

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop pod
przepust

m3

8*0.75*0.8 m3 4.800
RAZEM 4.800

3 Remont przepustu
9

d.3
KNR 2-31
0816-03
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm
Krotność = 1.33

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

10
d.3

KNR AT-06
0105-02

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy z żura-
wiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t. Przewóz rur z rozbiórki

t

2 t 2.000
RAZEM 2.000

11
d.3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I. Przewóz rur z rozbiórki

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.000

12
d.3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy
dalszy 1 km. Przewóz rur z rozbiórki
Krotność = 4

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.000

13
d.3

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II

m2

0.8*8 m2 6.400
RAZEM 6.400

14
d.3

KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa. Rm=5 MPa m3

poz.15*0.245 m3 1.960
RAZEM 1.960

15
d.3

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o śr. 60 cm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

16
d.3

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

2 ściank. 2.000
RAZEM 2.000

- 1 -
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.3

KNR 2-01
0504-04

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych
i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III. Wraz z dostawą po-
spółki

m3

0.3*poz.15 m3 2.400
RAZEM 2.400

18
d.3

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. odtwo-
rzenie podbudowy w obrębie przepustu

m2

1*3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

19
d.3

KNR 2-01
0516-03
analogia

Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi betonowymi o wym. 60x40x8
cm na podsypce piaskowej

m2

2*2*3 m2 12.000
RAZEM 12.000

4 Roboty konstrukcyjne jezdni
20
d.4

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. Wy-
miana zanieczyszczonego kruszywa w osi jezdni

m2

0.7*(25+55) m2 56.000
RAZEM 56.000

21
d.4

KNR 2-31
0117-01

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 7 cm

m2

3.1*163.2+41 m2 546.920
RAZEM 546.920

22
d.4

KNR 2-31
0117-02

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2

poz.21 m2 546.920
RAZEM 546.920

23
d.4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa AC11S KR1- grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

3*163.2+41 m2 530.600
RAZEM 530.600

5 Pobocza i prace wykończeniowe
24
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

2*163*0.5 m2 163.000
RAZEM 163.000

25
d.5

KNR 2-01
0314-02
analogia

Ręczne formowanie nawierzchni z kruszywa leżącego na odkładzie m3

poz.7 m3 8.400
RAZEM 8.400

26
d.5

KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaź-
nik zagęszczenia Is = 0.98

m3

poz.25 m3 8.400
RAZEM 8.400

27
d.5

KNR 2-31
0204-05 z.o.
2.12. 9901-02
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2

2*0.5*163.2-(poz.25/0.1) m2 79.200
RAZEM 79.200

28
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.5 wycena indy-

widualna

Inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ORIENTACJA 

SKALA 1:50 000 
Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolonii Rzejowice  

 

 

 



Przebudowa drogi wewnętrznej w w Kolonii Rzejowice
Rysunek: Plan Sytuacyjny    Skala:      1:1000
Data:        marzec 2018 r.

Opracował:

R3 R8

R5

R
5

km 0+0,00 Początek projektowanego odcinka
krawędź jezdni drogi na działce nr 104

km 0+160,60 Przepust pod jezdnią do remontu
km 0+163,20 Koniec projektowanego odcinka

krawędź jezdni drogi na działce nr 89



Przebudowa drogi w Kolonii Rzejowice  
Gmina Kodrąb na łącznej długości 163,2 m

Przekrój normalny
1:50




