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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
          Dokumentację opracowano na podstawie: 
- umowy z Urzędem Gminy w Byczynie, 
- mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 1000, 
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
- pomiarów przeprowadzonych w terenie przez projektantów, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126  z dnia 10 

listopada 2000r. z późniejszymi zmianami) i przepisy związane, 
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie 
(D.U.43 poz.430), 

- załączników 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  
(załącznik do Dz. U. 220 poz. 2181)- szczegółowe warunki techniczne dla znaków  
i sygnałów drogowych, 

- obowiązujących norm i przepisów. 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

        Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy drogi wojewódzkiej nr 487 od 
km 3+162do km 4+791 w miejscowości Roszkowice, wraz z kosztorysem inwestorskim 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

3. ZAŁO śENIA DO PROJEKTOWANIA  

- klasa drogi Z, 
- obciąŜenie ruchem KR 2, 
- prędkość projektowa 50km/h, 
- szerokość chodnika 2,00m, 

- podłoŜe G1. 
 

4. ODWODNIENIE DROGI 

Projektuje się odprowadzenie wody z jezdni powierzchniowo przez wykonanie spadku 
poprzecznego nawierzchni i=2% i spadków podłuŜnych niwelety.  
Po stronie południowej wody deszczowe zostaną odprowadzone do istniejących rowów 
przydroŜnych. Wody opadowe z jezdni po stronie północnej zostaną  przejęte przez ścieki 
przykrawęŜnikowe, a następnie odprowadzone do studzienek ściekowych φ=50cm z 
osadnikiem. Studzienki zlokalizować w ścieku przykrawęŜnikowym i połączyć 
pzykanalikiem z rur PVC-U (SN 2 SDR 51) φ=160mm ze studniami rewizyjnymi φ=100cm. 
Projektuje się wpusty uliczne boczne klasy C 250 do montaŜu w chodniku na płycie 
odciąŜającej 650x350x60mm. 



Przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej składającej się z trzech oddzielnych 
kanałów:  

1) Kanał „A” o średnicy 500mm z rur PVC-U (klasy SN 2 SDR 51) od km 0+010 do 
km 0+280. Wlot do kanału poprzedzić osadnikiem i zabezpieczyć kratą. Za studnią rewizyjną 
nr 5 w km 0+275, a przed wylotem w km 0+280 umieścić odstojnik szlamowy AWAS – S typ 
200 i separator  AWAS-SK typ 200.  

2) Kanał „B” o średnicy 300mm z rur PVC-U (klasy SN 2 SDR 51) od projektowanej 
studni rewizyjnej nr 9 w km 0+440 do wylotu umiejscowionego przy przepuście pod drogą 
gminną w km 0+293. Kolektor nie wymaga dodatkowych urządzeń oczyszczających, jedynie 
osadnika piaskowego. 

3) Kanał „C” o średnicy 500mm z rur PVC-U (klasy SN 2 SDR 51) od projektowanej 
studni rewizyjnej nr 10 w km 0+550 do wylotu umiejscowionego w rowie przydroŜnym w km 
1+629. Przed wylotem kanału w km 1+625 umieścić odstojnik szlamowy AWAS – S typ 200 
i separator  AWAS-SK typ 200 

Kanały ułoŜyć w odległości 1,75m od istniejącej krawędzi jezdni. Rury ułoŜyć na 
podsypce piaskowej grubości 10cm i obsypać piaskiem 10cm powyŜej górnej powierzchni. 
Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym. 

Studnie rewizyjne o średnicy 100cm posadowić na płycie fundamentowej z B-15. 
Dolną część komory roboczej wykonać jako monolityczną z B-15 lub murowaną z cegły 
kanalizacyjnej klasy D na zaprawie cementowej. Resztę studni wykonać z prefabrykowanych 
kręgów betonowych. Studnię zamknąć włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. Kinetę o spadkach 
3% wykonać z B-15 i zatrzeć gładzią cementową. 

Przewiduje się odbudowę przepustu φ=60cm o długości 23m pod ulicą gminną  
w obrębie skrzyŜowania w km 1+192. Przepust wykonać z rur WIPRO ułoŜonych na ławie  
z pospółki grubości 20cm i zakończyć ścinkami czołowymi z B-30. 

Konieczne jest przedłuŜenie przepustu φ=80cm w km 0+281 o 1,0m. Przewiduje się 
dołoŜenie jednej rury Wipro φ=80cm na ławie tłuczniowe i wykonanie dodatkowej ścianki 
czołowej z B-30 (istniejącą naleŜy pozostawić i zaizolować). Projektuje się zbrojenie ścianki 
czołowej powierzchniowo (zbrojenie przeciw zarysowaniu) prętami Ø12mm ze stali 18G2A. 

Istniejące przepusty murowane, sklepione w km 0+841,60 i 1+407,50przewiduje się do 
likwidacji. Planuje się rozebranie skrzydełek i ścianek czołowych oraz wypełnienie części 
przelotowej betonem B-15.  

Rury WIPRO, ścianki czołowe przepustów, oraz studnie i studzienki ściekowe 
zagruntować abizolem  „R”, a następnie wykonać powłokę izolacyjną przez dwukrotne 
posmarowanie abizolem „P”.     

 

5. KOLIZJE I URZ ĄDZENIA OBCE  

W pasie drogi na odcinku budowy chodnika znajdują się: wodociąg, oraz napowietrzne linie 
telekomunikacyjna i energetyczna NN. 
Obecnie opracowywany jest projekt kanalizacji sanitarnej mieszczącej się w pasie drogowym, 
którą uwzględniono w niniejszym opracowaniu. 
Projektowany odcinek chodnika całkowicie mieści się w pasie drogi wojewódzkiej nr 487 
tj. działki nr 366/1 i jego realizacja nie narusza praw osób trzecich.  

 
                  Opracował: 

Andrzej Kaczyński 


