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OPIS TECHNICZNY 

do opracowania pn. Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej 

do pól 

w miejscowości Sygontka, gmina Przyrów    

powiat częstochowski 

województwo śląskie.   

 

 
I. Wiadomości ogólne: 

 

Projekt na wykonanie przebudowy/modernizacji drogi dojazdowej do pól           

w miejscowości Sygontka opracował Edward Lamch na zlecenie Gminy 

Przyrów. 

 

II. Podstawa opracowania: 

 

1. umowa zawarta z Gminą Przyrów, 

2. mapa ewidencyjna, 

3. oględziny i pomiary w terenie, 

4. ustalenia z Inwestorem. 

 

III. Zakres opracowania: 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę/modernizację drogi 

dojazdowej do pól na terenie gminy Przyrów w miejscowości Sygontka na 

długości 670 m i szerokości 3,00m.  

Projekt obejmuje wykonanie następujących prac: 

 wzmocnienie istniejącej nawierzchni, 

 wykonanie poboczy, 

 wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

 wykonanie barierki ochronnej. 

 

Opracowanie nie obejmuje rozwiązań dotyczących urządzeń podziemnych 

oraz ich ewentualnych przekładek. 

Wykonanie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi usprawni poruszanie 

się po niej użytkownikom oraz zapewni bezpieczeństwo dla pojazdów 

mechanicznych oraz sprzętu rolniczego. 
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IV. Opis stanu istniejącego: 

 

Teren przez który przebiega projektowana do przebudowy/modernizacji 

droga jest terenem o charakterze rolniczym, jest to droga gminna. 

Przedmiotowa droga jest łącznikiem pomiędzy miejscowością Julianka,                      

a miejscowością Sygontka w południowo zachodniej części gminy i stanowi 

dojazd do przyległych do niej gruntów rolnych wsi Sygontka.  

Początek drogi przewidzianej do przebudowy/modernizacji stanowi 

skrzyżowanie z ciekiem wodnym Kozyra, koniec – skrzyżowanie z ulicą 

Fabryczną w Sygontce. 

Modernizacja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym D-38 k.m. 1 obręb 

Sygontka. 

Jest to droga gminna o charakterze wiejskim o nawierzchni tłuczniowej z 

resztkami destruktu oraz emulsji asfaltowej, z licznymi wybojami, koleinami, 

które utrudniają przejazd. 

Odcinek przewidziany do przebudowy/modernizacji był wykonywany w 

2007 roku i ma wykonaną w latach ubiegłych podbudowę z tłucznia, 

nawierzchnię z destruktu oraz utrwalenie powierzchniowe. Nawierzchnia 

drogi wymaga wyrównania i uzupełnienia ubytków warstwy tłuczniowej oraz 

wykonania warstwy asfaltowej. 

Istniejący przekrój konstrukcyjny drogi składa się z warstwy dolnej 

tłuczniowej 15-to centymetrowej i górnej 4-ro centymetrowej, warstwy 

destruktu grubości 5 cm i warstwy powierzchniowego utrwalenia. 

Droga o długości 670 m ma jednolitą szerokość 3,00 m – z poboczami 

trawiastymi. 

 

V. Projektowane rozwiązania sytuacyjne: 

 

 

Projekt budowlany wykonano z wykorzystaniem map ewidencyjnych w skali 

1:2000 oraz na podstawie oględzin i pomiarów w terenie. 

 

 

VI. Projektowane rozwiązanie wysokościowe: 

 

Niweletę poprowadzono po istniejącej rzędnej terenu oraz trasie przebiegu 

istniejącej drogi nie powodując zmian stosunków wodnych w obrębie 

projektowanej drogi.  

Na całym odcinku drogi objętej opracowaniem zastosowano jednolitą 

szerokość jezdni 3,00 m oraz obustronne pobocza, każde po 0,5 m 

szerokości. 
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Projektowana do przebudowy/modernizacji trasę drogi wpisano w istniejący 

pas drogowy. 

 

VII. Nawierzchnia i podbudowa: 

 

Projektuje się wykonanie: 

 wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa 

łamanego, 

 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm, 

 wykonanie poboczy na długości 670m, 

 wykonanie barierki ochronnej. 

 

VIII. Konstrukcja nawierzchni: 

 

Zaprojektowano nawierzchnię przystosowaną do poruszania się po drogach  

maszyn i pojazdów rolniczych tj. dla ruchu lekkiego. 

 

IX. Odwodnienie: 

 

Niweletę drogi poprowadzono po istniejącej rzędnej terenu nie powodując 

zmian stosunków wodnych w obrębie projektowanej drogi.  

Dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym ukształtowanie terenu pozwoli 

na odprowadzenie wód na teren przyległy.  

 

X. Prace przewidziane do wykonania: 

 

Droga w miejscowości Sygontka przewidziana do przebudowy/modernizacji 

jest o długości 670 mb. 

Szerokość drogi do przebudowy/modernizacji 3,00 m oraz przewidziano 

wykonanie obustronnych tłuczniowych poboczy na 670 m długości drogi o 

szerokości 0,50 m: 

 wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy z tłucznia warstwą 

średnio 5 cm – 2010 m
2
, 

 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 

2010 m
2
, 

 wykonanie poboczy na długości 670m – obustronnie o szerokości 

0,50m, 

 wykonanie barierki ochronnej na długości 80m 

 

Zaplanowano wykonanie barierki ochronnej z elementów betonowych – słupki i 

metalowych poprzeczki, jednak w uzgodnieniu z Inwestorem istnieje możliwość 

zastosowania innych materiałów do wykonania barierki. 
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Projekt budowlany nie został uzgodniony pod względem podziemnego 

uzbrojenia terenu, ponieważ nie planuje się prowadzenia korytowania, bądź 

wykopu pod drogę. 

Prace przy przebudowie/modernizacji będą prowadzone na istniejącej 

nawierzchni. Jeżeli zaistnieje potrzeba, Inwestor wskaże wykonawcy 

przebieg uzbrojenia podziemnego. 

Zaleca się, aby wszelkie prace mogące doprowadzić do uszkodzenia 

podziemnego uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej 

ostrożności i pod nadzorem właściciela tych urządzeń. 

 

Przebudowa/modernizacja drogi nie może naruszyć granic gruntów 

prywatnych. 

 

 

XI. Podstawa wyceny: 

 

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu cen opublikowanych 

w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej Orgbud – 

Serwis oraz cen w Regionie.  

Kosztorys inwestorski został sporządzone według aktualnych katalogów  

KNR-ów oraz kalkulacji własnej. 

 

 

Dokumentacja została wykonana celem uzyskania dofinansowania robót ze 

środków budżetu Województwa Śląskiego, 

 

 

 

  


