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1. Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie przedstawia sposób odtworzenia nawierzchni po robotach związanych z 

budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki. Odtworzeniu będą 

podlegały ulice Krapkowicka, Wiejska i Prudnicka w Łowkowicach oraz ulica Prudnicka w 

Komornikach.  

2. Opis stanu istniejącego.

Obecnie drogi powiatowe na których planuje się budowę kanalizacji są w stanie 

zadowalającym, nawierzchnia posiada jedynie nieliczne  ubytki i spękania. Przedmiotowe 

odcinki  posiadają nawierzchnię bitumiczną szerokości zmiennej  5,5-6,5m. 

Odwodnienie odbywa się za pomocą istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz 

rowów.

3. Opis stanu projektowanego.

Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych  będzie polegało na wykonaniu konstrukcji 

jezdni po przebiegu wybudowanej kanalizacji, zgodnie z załączonymi przekrojami 

konstrukcyjnymi.  Odbudowie będzie podlegała nawierzchnia po wykonaniu ciągu głównego 

kanalizacji jak i przyłączy poprzecznych. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Powiatu 

Krapkowickiego istniejące podbudowy z kostki kamiennej po wykonaniu kanalizacji 

sanitarnej zostaną wymienione na podbudowy z kamienia łamanego (w miejscach wykopów).

Materiał kamienny należy przekazać Powiatowi Krapkowickiemu. 

Szerokość odtworzenia zależna będzie od miejsca przebiegu kanalizacji w pasie drogowym co

pokazano na załączonych przekrojach.

Na ulicy Krapkowickiej odcinek od posesji nr 4 do skrzyżowania z ulicami : Wiatrakową i 

Wiejską oraz na ulicy Prudnickiej przed ułożeniem warstw bitumicznych wbudować należy 

siatkę do robót bitumicznych o wytrzymałości wzdłuż i w poprzek pasma 75 kN/m o 

szerokości 1,0 m.  

Ostatnim etapem odtworzenia nawierzchni będzie wykonanie warstwy uszczelniającej z 

mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno. Mikrodywan ten będzie wykonany na 
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całej szerokości jezdni, a przed jego ułożeniem należy określić konieczność i ewentualnie 

wyregulować wszystkie elementy tj. włazy, kratki ściekowe, zawory.  Przed wykonaniem 

warstwy uszczelniającej należy w miejscach widocznych przełomów przeprowadzić remont, 

który będzie polegał na rozebraniu istniejącej nawierzchni wraz z konstrukcją  i zastąpieniu 

jej nową konstrukcją podaną w niniejszym projekcie taką jak odbudowa wykopu po 

kanalizacyjnego (4 cm w-wa ścieralna BA , 4 cm w-wa wiążąca BA , 30 cm podbudowa z 

kamień łamany).  

W miejscach przejścia kanalizacji przez chodnik lub w przypadku jego uszkodzenia przez 

Wykonawcę robót należy go odbudować zgodnie z planem sytuacyjnym i przyjętą 

konstrukcją.

Naruszone rowy przydrożne należy także odtworzyć zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Wszelkie docinki nawierzchni istniejącej przed odbudową należy wykonać stosując kąty 

zbliżonego do kąta prostego.

4.Konstrukcja nawierzchni.

W niniejszym projekcie przyjęto następujące konstrukcje odtwarzanych elementów: 

1. Nawierzchnia

-warstwa uszczelniająca z mikro-dywanu mineralno-emulsyjnego układanego na zimno 

grubości ok. 2 cm (cała szerokość jezdni w miejscach wskazanych),

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubości 4 cm (szerokość po wykopie 

kanalizacyjnym) 

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – grub. 4  cm (szerokość po wykopie 

kanalizacyjnym), 

-podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – grubości 30 

cm (szerokość po wykopie kanalizacyjnym),

2. Chodniki

-kostka betonowa wibroprasowana szara - grubości 8 cm ,  

-podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm ,                                                                         

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grubości 15 cm ,      

Istniejące krawężniki betonowe po rozbiórce należy wymienić na nowe typu średniego 

15*30*100. Istniejące krawężniki kamienne należy wbudować ponownie na ławach 

betonowych z oporem. W miejscach gdzie chodniki będą rozbierane i odbudowane na całej 

szerokości na ich odbudowę przewidzieć należy materiał nowy. W miejscach gdzie chodnik 
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odbudowywany będzie tylko punktowo (po wykonaniu przyłączy do domów) odbudowę 

chodników należy wykonać z materiału istniejącego w stanie dobrym w celu zachowania 

jednolitości wizualnej odbudowywanej nawierzchni. 

5.Odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni po odtworzeniu będzie się odbywać jak dotychczas,                         

za pomocą istniejących elementów odwodnienia nawierzchni. 

6.Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania
Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

Roboty pomiarowe,

Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,

Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,

Roboty związane z wykonaniem oznakowania,

Roboty wykończeniowe.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

· rejon pasa drogowego,

· tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 5 istnieją zagrożenia 
spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi wojewódzkiej 
ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i 
słuchu.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do zagrożenia.

1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszę być oznakowane i 

zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez 

wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ,

2) Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,

3) Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem 

stref niebezpiecznych,
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4) Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy 

oświetlić światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało 

użytkowników drogi. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują 
zagrożenia, należy go zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie 
instruktażu na stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie 
szkolenia.

2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami
Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych 

środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

· Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

· Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

· Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

· Maski ochronne przy robotach pylących,

· Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,

· Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 5 należy prowadzić pod bezpośrednim 
nadzorem kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez
nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i 
zamkniętych pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta.

      Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie 

niebezpiecznych.
· teren robót należy odpowiednio oznakować,

· zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

4)   Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.

                                                                                              Autor  projektu:
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