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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania  
 
Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej Klizin – Chaba Klizińska – Gmina 

Kodrąb na odcinku długości 999 m i stanowi projekt wykonawczy obejmujący zakresem 
technologię wymaganej przebudowy w zakresie nawierzchni drogi.  
 
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 i pomiary w terenie 

 
3. Stan istniejący 

 
Droga objęta opracowaniem stanowi dojazd do miejscowości i użytków rolnych wsi w 

relacji Klizin – Chaba Klizińska i znajduje się na działce nr ewidencyjny 275 obręb Klizin 
Drugi. Odcinek objęty remontem rozpoczyna się od krawędzi nawierzchni bitumicznej 
wykonanej na odcinku 999 m od skrzyżowaniu z drogami na działkach nr ewidencyjny 
561 i 562 i biegnie w kierunku m. Chaba Klizińska na odcinku łącznej długości 999 m. 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię nieulepszoną z  kruszyw łamanych i 
naturalnych zmiennej miąższości, minimum 20 cm. Szerokość istniejącej nawierzchni na 
całym odcinku wynosi od 4,1 do 5,6 m – średnio 4,5 m. Droga posiada uregulowane linie 
korony i jest obciążona ruchem lokalnym. Istniejąca nawierzchnia posiada lokalne wyboje 
i zaniżenia, stan ogólny dobry. Brak oznak zniszczeń przeciążeniowych konstrukcji drogi.  
Szerokość dostępnego pasa drogowego wynosi 6 m.  

 
Klasa drogi: D 
Kategoria ruchu KR1.  
Warunki wodne: dobre 
Podłoże gruntowe G1 – piaski. 

 
4. Projektowana technologia przebudowy  

 
Z uwagi na rodzaj nawierzchni, jej ogólny dobry stan  i przewidywany brak 

zwiększenia obciążeń przewiduje się wykorzystanie jej po wyrównaniu i wyprofilowaniu 
jako podbudowy projektowanej nawierzchni bitumicznej. Szerokość w liniach 
rozgraniczających 6 m, wymusza wykonanie korekty przebiegu krawędzi jezdni i 
poszerzenie jej do projektowanych 4,5 m. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 
dokona geodezyjnego wyznaczenia granic pasa drogowego. W oparciu o ich przebieg w 
obrębie dostępnego pasa drogowego należy w miejscach korekty krawędzi jezdni zgodnie 
z przedmiarem robót wykonać podbudowę z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 
stabilizowanych mechanicznie grubości 20 cm. 



 

 
Przyjęto następujące rozwiązania geometryczne: 

 całkowita długość projektowanego do przebudowy odcinka: 999 m 
 szerokość jezdni:  4,5  m  
 szerokość poboczy:  0,75 m  
 przekrój poprzeczny: daszkowy 
 spadki poprzeczne: jezdni 2x2%, poboczy 2x max. 5% (spadek poboczy 

dostosowany do terenu sąsiedniego. 
 
 Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

 istniejące podłoże G1 
 dolna warstwa podbudowy: istniejąca nawierzchnia z kruszyw naturalnych i 

łamanych  – grubość zastępcza 20 cm lub w miejscach brakującej nawierzchni 
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 20 cm,  

 górna warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
frakcji 0/16, 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 wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-KR2 gr. 4 cm 
 Skropienie między warstwowe emulsją asfaltową kationową C60 B5 ZM wg 

WT-3 Emulsje asfaltowe,  w ilości 0,33 kg/m2 
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 gr. 4 cm 

 
 Przyjęto następującą konstrukcję poboczy chłonnych: 

 istniejące podłoże G1 – profilowane i zagęszczone Is= 1,00 
 warstwa nawierzchni: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 

10/31,5, grubości po zagęszczeniu 16 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) 
 

Obszar robót obejmuje odcinek szerokości 6 m i długości 999 m.  Cały odcinek 
zaprojektowano jako drogę poza terenem zabudowy – nie przewiduje się budowy zjazdów 
indywidualnych na działki sąsiednie. 

  
5. Plan sytuacyjny i rozwiązania wysokościowe 
  
  W planie przewiduje się prowadzenie osi drogi w osi pasa drogowego celem 
wykorzystania istniejącej nawierzchni jako podłoża po wyprofilowaniu i zagęszczeniu. 
Niweleta drogi powinna przebiegać tak aby uwzględnić ukształtowanie terenu, zjazdy na 
działki sąsiednie i jej dotychczasowy przebieg. Przed rozpoczęciem robót 
nawierzchniowych wykonać korektę przebiegu krawędzi tak aby oś drogi pokrywała się z 
osią pasa drogowego. Ze względu na powyższe w przedmiarze przewidziano niezbędne 
roboty w obrębie jezdni celem uzyskania założonego przebiegu osi jezdni. 
 
 
6. Odwodnienie 
  
 Na całym odcinku objętym remontem przewiduje się odwodnienie metodą 
powierzchniową na teren przyległy jak dotychczas. 



 

 
 
7. Zalecenia dotyczące realizacji prac  
 
 Prace i odbiór robót wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dla drogi klasy D i obciążenia ruchem KR1. 
 
8. Kosztorys  
 
 Do projektu dołączono kosztorys nakładów rzeczowych i inwestorski opracowany wg 
średnich cen z II kwartału 2019 roku i uwzględniający wykorzystanie materiałów 
miejscowych. 
 







2019 Klizin - Chaba Klizińska Etap II.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

Wyznaczenie osi pasa drogowego ha

12*poz.4/10000 ha 1.199
RAZEM 1.199

3
d.1

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030

4
d.1

KNR 2-01
0119-03

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

m

999 m 999.000
RAZEM 999.000

5
d.1

KNR 2-01
0126-01
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą
spycharek. Usunięcie darniny na poboczu.

m2

2*1*999 m2 1998.000
RAZEM 1998.000

2 Poszerzenie istniejącej nawierzchni 
6

d.2
KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości
koryta

m2

2*0.2*poz.4 m2 399.600
RAZEM 399.600

7
d.2

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km.

m3

poz.6*0.2 m3 79.920
RAZEM 79.920

8
d.2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-02
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.6 m2 399.600
RAZEM 399.600

3 Roboty konstrukcyjne jezdni
9

d.3
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. Grubość docelowa 5 cm
Krotność = 0.715

m2

poz.4*4.7 m2 4695.300
RAZEM 4695.300

10
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.4*4.6+14+36 m2 4645.400
RAZEM 4645.400

11
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową C60 B5 ZM wg
WT-3 Emulsje asfaltowe

m2

poz.4*4.5+12.5+34 m2 4542.000
RAZEM 4542.000

12
d.3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.4*4.5+12+33.3 m2 4540.800
RAZEM 4540.800

4 Pobocza i prace wykończeniowe
13
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2*poz.4*0.75 m2 1498.500
RAZEM 1498.500

14
d.4

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia  10/31,5 - grubość
po zagęszczeniu 16 cm

m2

2*poz.4*0.75 m2 1498.500
RAZEM 1498.500

15
d.4

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

2*poz.4*0.25 m2 499.500
RAZEM 499.500
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 12618 Użytkownik: Firma "Poziom" Eugeniusz Mądry



2019 Klizin - Chaba Klizińska Etap II.kst

Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.4 wycena indy-

widualna

Inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 12618 Użytkownik: Firma "Poziom" Eugeniusz Mądry



ORIENTACJA 

SKALA 1:50 000 
 

Przebudowa drogi gminnej Klizin - Chaba Klizińska Etap II 

Gmina Kodrąb, na odcinku długości 999 m  
 

 



km 0+0,00 początek projektowanego odcinka 

koniec odcinka ETAPU I

km 0+999,00 koniec projektowanego odcinka 

Granica działki nr geod. 275



Przebudowa drogi gminnej Klizin - Chaba Klizińska - ETAP II
na odcinku długości 999 m - Gmina Kodrąb, 

działka nr ewidencyjny 275 obręb Klizin Drugi 
projektowany odcinek w km 0+0,00÷ 0+999,00

Przekrój normalny
1:50

≥

–


