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OŚWIADCZENIE 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami) oświadczam, że dokumentacja 

techniczna odbudowy drogi gminnej Woźniczna – obok Michałowskiego K200064 w 

miejscowości Woźniczna w km 0+000 – 0+470 została sporządzona zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest: 

 zlecenie Inwestora – Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240, 

 kopia mapy zasadniczej w skali 1:2000, 

 wytyczne Inwestora, 

 wizja w terenie, 

 właściwe wytyczne i normy branżowe. 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

Odbudowa drogi gminnej Woźniczna – obok Michałowskiego K200064 w miejscowości 

Woźniczna w km 0+000 – 0+470. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

 

Celem wykonania dokumentacji technicznej dla odbudowy drogi gminnej jest 

umożliwienie lepszego i bezpieczniejszego połączenia komunikacyjnego mieszkańców wsi. 

Głównym założeniem jest poprawa struktury istniejącej nawierzchni, wzmocnienie 

nośności jezdni oraz jej poboczy, także poprzez poprawę odwodnienia. 

Zakres opracowania obejmuje cały korpus drogi. Odbudowa dotyczy konstruowania 

nawierzchni oraz poboczy drogi zniszczonych w szczególności w wyniku czynników 

atmosferycznych. 

W celu osiągnięcia najniższych kosztów odbudowy drogi dokumentacja techniczna zakłada:  

- wykorzystanie istniejącej nawierzchni drogi, 

- wykorzystanie w stopniu maksymalnym „pasa drogowego" z dostosowaniem do niego   

odpowiedniej szerokości nawierzchni, 

- dostosowanie drogi do istniejącego ukształtowania terenu. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

 

Przewidziany do odbudowy odcinek drogi położony jest w miejscowości Woźniczna 

(gminy Pleśna). 

Odcinek drogi objęty opracowaniem rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą gminną 

K200080 Łowczówek – Woźniczna, w związku z czym można ją sklasyfikować, jako drogę 

gminną przekazującą ruch z terenów zamieszkałych, na drogi wyższych kategorii 

stanowiących dojazdy do większych miejscowości. Droga stanowi również dojazd do 

gruntów rolnych. 
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Istniejąca droga o szerokości ok. 3,0m wraz z gruntowymi poboczami o zmiennej 

szerokości ok. 0,4m z obu stron posiada, na całym odcinku, uszkodzenia nawierzchni, liczne 

ubytki i wyrwy zarówno w nawierzchni jak i w poboczach.  

Istniejąca nawierzchnia nie posiada regularnych spadków poprzecznych, co dodatkowo 

uniemożliwia spływ wód opadowych, a to sprzyja tworzeniu się zastoisk wody, pogarszaniu 

stanu nawierzchni oraz utrudnia użytkowanie w okresach deszczowych. Istniejące pobocza 

drogi są mocno zaniżone i stwarzają niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego. 

 Z uwagi na charakter i obecny stan techniczny drogi istotnym jest, aby warunki jazdy 

uległy poprawie podnosząc bezpieczeństwo i komfort jazdy jej użytkowników oraz warunki 

eksploatacji i utrzymania w okresach zimowych – możliwe do osiągnięcia poprzez poprawę 

stanu nawierzchni jezdni.  

5. Opis rozwiązań projektowych 

 

5.1 Parametry techniczne 

Kategoria ruchu:  KR1 

Jezdnia:  szer. 3,0m     

Pobocza:  średnio szer. 0,4m  

Nawierzchnia:  beton asfaltowy AC 11S 

Nawierzchnia poboczy: kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie; 

utrwalone powierzchniowo przez skropienie emulsją asfaltową 

i grysem;  

Pochylenie jezdni:  poprzeczne dwustronne 2%  

Pochylenie jezdni na łuku:  poprzeczne jednostronne 2-5%  

Pochylenie poboczy: poprzeczne 6% str. prawa 

              

5.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

 Projektowany odcinek drogi przebiega w śladzie istniejącej drogi o nawierzchni 

bitumicznej. Prace należy rozpocząć od ścięcia poboczy na całej długości odcinka, 

wykonania niezbędnych robót rozbiórkowych i ziemnych.  

Szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawia rysunek planu sytuacyjnego w skali 1:2000. 

 

5.3 Rozwiązanie wysokościowe 

 Ukształtowanie drogi zgodne z istniejącą konfiguracją terenu, z uwzględnieniem 

podniesienia niwelety drogi o grubość warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni. 

 

5.4 Konstrukcja 

 

Odbudowa krawędzi jezdni: 

 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm stabilizowane 

mechanicznie na grubość 25cm, 

 górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego  

mechanicznie na grubość 10cm. 
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Podbudowa w km 0+038 – 0+103: 

 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm stabilizowane 

mechanicznie na grubość 25cm, 

 górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego  

mechanicznie na grubość 15cm. 

 

Podbudowa w km 0+239 – 0+442: 

 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm stabilizowane 

mechanicznie na grubość 30cm, 

 górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego  

mechanicznie na grubość 15cm. 

 

Nawierzchnia jezdni: 

 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR1-KR2 w ilości 125kg/m2 

tj. średnio gr. 5cm, 

 warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 4cm. 

 

Nawierzchnia poboczy: 

 kruszywo łamane frakcji 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie na gr. 25cm wraz 

z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni za pomocą skropienia asfaltem lub 

emulsją asfaltową i rozłożeniem grysu frakcji 5-8mm. 

 

5.5 Odwodnienie 

 

 Odwodnienie realizowane jest przez ukształtowanie pochyleń poprzecznych 

i podłużnych jezdni oraz poboczy. W celu właściwego odwodnienia powierzchni korony 

drogi zaprojektowano pochylenie  jezdni jednostronne 2% (na łuku zmienne 2-5%) oraz 

pochylenie poboczy 6%. 

 

6. Roboty rozbiórkowe 

 

Do wykonania przewidziano: 

 mechaniczne ścinanie i plantowanie poboczy, 

 rozbiórkę nawierzchni bitumicznej na krawędzi jezdni, betonowej na odcinku drogi. 

 

Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzące z rozbiórki należy wywieźć z terenu 

budowy i przekazać wyspecjalizowanej firmie, która posiada zezwolenie na gospodarowanie 

odpadami oraz sprzęt pozwalający na odbiór i transport odpadów w sposób bezpieczny dla 

środowiska. 

Odpady komunalne powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy przekazać do utylizacji  

lub na właściwe wysypiska śmieci. 
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7. Sieci uzbrojenia terenu 

 

Nie przewiduje się ingerencji w sieci uzbrojenia terenu. 

Przed przystąpieniem do robót należy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizować  

istniejący przebieg urządzeń infrastruktury obcej, która mogłaby zostać uszkodzona w trakcie 

prowadzonych prac, ze szczególną uwagą urządzeń przebiegających poprzecznie do ulicy  

i ustalić  rzeczywistą  głębokość posadowienia urządzeń uzbrojenia. Wszelkie prace ziemne 

wykonywane w okolicy urządzeń uzbrojenia należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 

administratorów poszczególnych sieci. 

W przypadku odkopania urządzeń obcych należy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio 

je zabezpieczyć. 

 

8. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia i zdrowia 

mieszkańców. 

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu ilości 

odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. Jedynie 

podczas realizacji inwestycji możliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów oraz emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakże będzie to miało charakter przede 

wszystkim krótkotrwały i odwracalny. 

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych  

ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. 

W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia dla gleby, wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie znajduje się 

pod wpływem eksploatacji górniczej. 

 

9. Informacja dla wykonawcy robót 

 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem 

robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu – 

w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast 

powiadomić Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach 

lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak, jakby były ujęte 

w obu.  W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 

to Inwestorowi i/lub Projektantowi.  

Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu 

i zatwierdzić – na jego podstawie organizować prace budowlane. Na minimum dwa dni przed 
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przystąpieniem do realizacji robót powiadomić mieszkańców o terminie realizacji. Roboty 

drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o dostarczoną dokumentację 

projektową, aktualne przepisy i normy oraz uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru a po 

zakończeniu robót teren wokół inwestycji doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  

 








