
O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

Zadanie:  Przebudowa  nawierzchni  ul. Borowej w Kobiórze ( droga gminna) . 
  
Stan istniejący: 

Ulica Borowa stanowi dojazd do przyległych działek mieszkaniowo-usługowych, łącząc je 
z drogą  gminna zbiorczą  (lica  Łukowa) oraz inną droga dojazdową - ul. Bartniczą. 

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy, jest oznaczona symbolem 
19KDD (droga dojazdowa). 

Tworzące pas drogowy działki nr.  394/26, 1429/29, 1495/29,1427/29,1448/29,1581/70, 
1550/70 1552/70, 1554/70, 494/28, 496/28, 497/28, 489/28, 492/28,1556/70, 499/28, 501/28,1564/70, 
1558/28, 1566/70, 1560/28,1568/70,1562/28,1570/70,1572/70, 503/28Działki nr.1124/102 oraz 413/91, 
są  w całości mieniem komunalnym, tworząc pas o  średniej szerokości  10,00m.  

Obecnie nawierzchnię drogi stanowi podbudowa tłuczniowo-kamienna gr. śr. 25cm ułożona na 
wykorygowanym pasie terenu, z fragmentarycznym drenażem wgłębnym skutecznie odprowadzającym 
wody podskórne z podbudowy. 

Istniejące spadki podłużne i nachylenie poprzeczne terenu umożliwia swobodne odprowadzanie 
wód powierzchniowych poza pas drogowy za wyjątkiem odcinka pomiędzy km 0,030 do 0,070 , gdzie 
występuje  „siodło” terenowe wymagające wykonania skutecznego odwodnienia powierzchniowego. 

Nawierzchnia drogi - obecnie nie ulepszona, wymaga „zamknięcia” nakładką bitumiczną ze 
względu na wzrastający ruch kołowy generowany przez nabywców przylegających do niej działek 
budowlanych. 

Poprawa jakości nawierzchni winna być połączona z regulacją geometrycznego ukształtowania 
elementów jezdni. 
 
Projektowane rozwiązania:  

W ramach zadania projektuje się wykonanie  nakładki  asfaltobetonowej  o spadku daszkowym 
2% szer.4,20m na odcinku  od 0,0 do 117,50m oraz 3,50m na odcinku 147,50m do 375,00m. Zmiana 
szerokości nastąpi na odcinku łączącym obydwie  wymienione szerokości jezdni  na  długości 30,00 m. 

Jezdnia o szerokości 3,50m będzie miała spadek jednostronny -  2%. 
Ułożenie nakładki asfaltobetonowej poprzedzone winno być: 

 wykonaniem odwodnienia na początkowym odcinku drogi z rury PVC160/4,2mm dł.63,0m 
,studni rewizyjnej  systemowej  fi315mm oraz 2 wpustów ulicznych  

 mechanicznym profilowaniem istniejącej podbudowy połączonym z likwidacją istniejących 
punktowych nierówności,  z  zastosowaniem  kruszywa drobnoziarnistego 0/16mm lub 0/8mm 
lub destruktu asfaltobetonowego drobnoziarnistego 

Wykonanie mechanicznie warstwy ścieralnej projektuje się z betonu asfaltowego AC8S o gr. 5cm. 
Projektowana powierzchnia nakładki asfaltobetonowej - 1.420,73 m2 
Regulacja poziomu włazów studni rewizyjnych: 4 kpl (2 studnie rewizyjne  - bez zmian poziomu)  
Roboty winne być poprzedzone zniwelowaniem i utrwaleniem roboczym górnej krawędzi asfaltobetonu 
od strony wschodniej szpilkami stalowymi, w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania 
i profilu podłużnym jako przekroje referencyjne (1 do 20). 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej winne być wykonane opaski jezdni z klińca 
kamiennego 0/16mm lub 0/8mm o szerokości 0,50m oraz regulacja poziomu włazów kanalizacji 
sanitarnej w pasie drogowym (5 kpl). 
 
W załączeniu:  

 Projekt Zagospodarowania  terenu 1:500,  z przekrojami typowymi  
 Profil podłużny w skali 1:500/50   


