
OPIS TECHNICZNY 
 
 

DO PROJEKTU ODBUDOWY DROGI  GMINNEJ Nr. DG 705021 S 
od DP w Witowie – w kierunku wschodnim – do granicy gm. Lelów 

od km 0+000-0+515 
 

 
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 

 
1.1. Lokalizacja drogi 
 
Projektowana do odbudowy droga znajduje się na terenie gminy Irządze w miejscowości Witów. Droga bierze 
początek od drogi  powiatowej w m. Witów i przebiega na całej długości na wschód gdzie łączy się z drogą 
gminną  o nawierzchni asfaltowej prowadzącą do Nakła gm. Lelów  
 
 
1.2. Krótki opis trasy 
 
Objęta projektem droga przebiega na całej długości przez pola uprawne wsi Witów.. Droga położona jest w 
terenie równinnym. Pas drogowy posiada szerokość 4,0-4,9m 
 
1.3. Opis istniejącej nawierzchni 
 
Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową.  Stan całej drogi jest bardzo zły .  Po ostatnich powodziach 
droga została całkowicie  rozmyta. W zaniżeniach i wyrwach tworzą się kałuże niebezpieczne dla użytkowników 
tej drogi. Droga wymaga gruntownej przebudowy na całym odcinku. 
 

 
2. RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIECIA 

 
2.1. Opis planowanego przedsięwzięcia 
 
Ze względu na zakres prac związanych z odbudową drogi  , istniejący przebieg drogi pokrywa się w  ze stanem 
projektowanym.  
Przebieg drogi został odtworzony w terenie przez uprawnionego geodetę. 
 
Zakres robót obiętych dokumentacją przewiduje  następujące roboty drogowe: 
 

 
1. Roboty ziemne wykonane koparką na głębokość 0 ,20m szerokość 2,5m od km 0+100-0+515 
2. Wykonanie koryta głębokości 0,20m na odcinku od km 0+100-0+515 
3. Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm na odcinku od km 0+100-0+515 
4. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 31-63mm, grubości 20cm ,  na odcinku od km 

0+000-0+100 szerokości 4,5m , na odcinku od km 0+100-0+515 4,0m 
5. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm , grubości 5 cm  

szerokości jak warstwa dolna 
6. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm  

szerokości 3,0m  od km 0+000-0+515 
7. Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienna 0-31,5 mm , grubości 4cm , szerokości 2x0,50m 

na odcinku od km 0+000-0+515 
8. Ustawienie znaku B-20 [1szt] 

 
 
 
 
 
 



            2.2 Przekroje typowe 
 
Projektowany przekrój typowy drogi składa się z jednej jezdni o jednostronnym  spadku poprzecznym 2%. 
Spadek poprzeczny poboczy 4%. 
 
 
3.1. Odwodnienie 
 
      Odwodnienie drogi - na przyległe tereny  
 
4.1.. Oznakowanie 

 
         Wyjazd na drogę powiatową w m. Witów zostanie oznakowany znakiem B-20 [STOP] 


