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do projektu przebudowy drogi gminnei ul. Orzeszkowei
w Wójcinie

od km 0+000 do km 0+348
od km 0+000 do km 0+028

dł, 376 m

!, Dane ogóIne

szybkość projektowa - 30 km/h
szerokość jezdni _ 3,5.4,0-50 m
szerokość korony - 4,5 - 6,60 m
obciązenie - B0 KN/oś
przewidywany ruch - KRI
klasyfikacja drogi - D

2, Przebieg trasy

Projektowany odcinek ul, orzeszkowej rozpoczyna się w km a+000 na
krawędzi jezdni bitumicznej drogti powiatowej Weluń - opatów a końey w
km 0+348 i jego odgałęzienie w km 0+028 na knwędzi jezdni bitumianej
drogi powiatowej Wójcin _ Gola, Cały odcinek projektowanej przebudovvy
przebiega w terenie równinnym w otoczeniu budynków mieszka|nych i
gospodarczych, Istniejąca droga posiada na caĘm odcinku nawiezchnię
z róznego kruszywa gr, do 10 cm i szer 3-4,0 m. Na caĘm projektowanym
odcinku występują wybojq pofałdowania i zanizenia, w których gromadzi się
woda deszaowąutrudniając ruch pojazdom samochodowym oraz
rowetzystom, W przebudowywanej jezdni i chodniku mogą znaleźć się
stające aktualnie w pasie drogowym dwa słupy e|ektrycznq które będzie
tzeba ptzestawić w gnnicę pafrl drogowego i prywatnych pnsjL
Pzestawienie słupow wykonane zostanie wg. odrębnego opracowania,
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Przebudowa drogi zaplanowana Zofrała W osi i na szerokokftłstn'ia},rya;:i]t.yr
paffi drogowegó nie naruszając granic sąsiednich działek. WyłCotia'ffi$fuÓF\t
polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni z róznych kruszyw
i robotach ziemnych w wyniku których powstanie koryto Wraz z
uformowanym poboczem. W korycie vvykonana zostanie warstwa odcinająca
z piasku onz podbudowa dolna i górna z mieszanki z kruszywa łamanego
i warstwa kieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, Na caĘm odcinku
zaprojektowano równiez utwardzenie chodnika i istniejących zjazdów do
posesji betonową kostką brukową z uprzednią rozbiórkq szczątkowego
chodnika z płyt betonowych 50x50x7 i betonowej kostki brukowej gr 6 cm.
W celu dobrego odwodnienia drogi wykonana zostanie na pewnym odcinku
kanalinĘa deszczowa, jak również ściek korytkovv1t Projektowany odcinek
psiada 4 załamania w planie wyokrąg|one łukami kołowymi z wszystkimi
vvymaganymi elementami ob|iczonymi na podstawie tablic do Ęczenia łuków
M. Lipińskiego, Projektowana do przebudovvy droga usytuowana jest na
gruncie G2.

3, Przekrój normalny,

Dla przebudowwanego odcinka w km 0+000 - 0+260 projektuje się

'przekrĘ jezdni daszkovvy szer 50n o przechyłce poprzecznej wielkości 2o/o.
od kn 0+260 do km 0+348 projektuje się przekroj jezdni jednostronny szer,
4,0m o przechyłce 2o/o, Na caĘm odcinku zaprojektowano utwardzenie
chodnika szer 1,55m betonową kostką brukową szarą gfi 6 cm na podsypce
cem.-piaskowej w km 0+000 - 0+077 po stronie prawej i w km 0+054 -
0+34B po stronie lewej po uprzdniej rozbiórce szczątkowego chodnika z pĘt
betonovvych 50x50x7 w i|ości 23m2 i z betonowej kostki brukowej gr 6 cm
w i|ości 36m2' Aby utwardzić istniejące zjazdy do posesji należy ułoźyć
Czerwoną futonową kostĘ brukową gr. B cm na podbudowie z mieszanki z
kruszywa łamanego gr 15 cm. Dla prawidłowego odwodnienia jezdni w km
0+260 - 0+335 zaprojektowano ściek drogovvy korytkowy a w km 0+030 _
0+190 kana|incję deszeową włączoną do studni istniejącej juz kanalizaq.i
składającą się z ko|ektora fiŻq B szt, studzienek ściekovvych i 3 szt,
studni włączeniowo - przelotowych, Na działce 1435 zaprojektowano jezdnię
szer 3,5n o przechyłce jednostronnej wielkości 20ń onz ściek korytkowy
włączony do rowu drogi powiatowej, Na długości budynku strazy pozarnej w
chodniku zaprojektowano ekran p,błotny d'ł, 2s m składająry się z elementów
750- 1 0 70x 1 500.2 0 0 0 wypełn ion ych przeźroczysĘ płytą z pleksi.
Nawierzchnia jezdni zaprojektowana jest z warstvvy dcina1Ęcej z piasku gr.
10 cm, warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego frakji 63 gr, 15 cm,
warstwy górnej pdbudowy Z mieszanki z kruszywa łamanego frakQi 0 _ 31,5
gr. B cm i warstwy kienlnej z mieszanki mineralno - asfaltowej
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4, Niwele,ta.

Niweleta ptzebudowywanej drogi nawĘzana Zosbła do istniejącej
nawierzchni z kruszywa, wpzdów do posesji oraz do naw. bitumicznej dróg
powiatowych, Zapro1ćktowane rzędne zapewniają płynnaść nrchq max,
zmniejszenie robót ziemnych oraz prawidłowy spłW Wod}I Spadki pdłuzne
zapĘektowano zgodnie z normami,

5, Sposób Wkonania robót ziemnych,

RoboĘ ziemne związane z wykonaniem koryta na szerokości jezdni i chodnika
nsfuńą wykonane koparkami podsiębiernymi z częściowym zuzyciem urobku
na miejscu na nasyp i formowanie pobocza w ilości 7Bm3 onz odwozem
nadmiaru urobku w i|ości 72505 m3 na odkład, ProfiIowanie dna wykopu
,nalezy wykonać równiarĘ i ręcznie a zagęścić walcem staĘcznym i płytą
wibraqjną.

6,Sposób odwodnienia

odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodnika zapewnia się pzez nadanie
właścivvycłl spadków poprzecznych i podłuznych umozliwiajqcych szybki
spłW wody do zapĘektowanej kanalincji deszczowej włąeonej do już
istniejącej tub ścieków korytkowych, które dprowadzą wodę do rowu drqi
powanwej Wójcin - Gota. Na skrzyżowaniach pnjektowanej "drogi gminnej z
drqą powiatową Wójcin - Gola zostaną przebudowane istniejące ptzepusĘ
na przepusty z rur zelbetowych ,,Wpro,, śr 40 Cm W celu zapewnienia
bezkolizy1.nego pzepływu Wody istniejąrym rowem,
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