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Oświadczenie 
 
 

 
Oświadcza się, że niżej wymieniona dokumentacja techniczna: 

 

 
 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie 

 
 

jest wykonana zgodnie z wymaganiami, przepisami ustawy („Prawo budowlane”, Dz. U. z 
2020 roku, poz. 1333 ze zmianami) i zasadami wiedzy technicznej oraz została sprawdzona i 
uznana za sporządzoną prawidłowo, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami 
i wytycznymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 
do dokumentacji technicznej pt.:  

 
Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie  

 
1.0  Informacje podstawowe 

 
1.1  Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna  przebudowy drogi 
gminnej nr 103601D w miejscowości Osieczów relacji Osieczów - Dobra polegająca na 
budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 103601D wraz poszerzeniem jej 
jezdni do 6,00m, na odcinku o długości 3868,00mb w km 0+031,00 – 1+056,00 i w km 
1+407,00 – 4+250,00. 

 
1.2  Podstawa opracowania 

 
-    Umowa zawarta z Inwestorem: 

Gmina Osiecznica 
ul. Lubańska 43 
59-724 Osiecznica 

-  Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z 
dnia 9 lutego 2016r. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) z późniejszymi. zmianami 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 
-  Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
717) z późniejszymi zmianami 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami  
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) z 
późniejszymi 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 
-   Pomiary własne 
-   Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
-  KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, 
Warszawa 1979-82. 

 
1.3  Cel i zakres opracowania 

 
Celem opracowania jest zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 
103601D wraz poszerzeniem jej jezdni do 6,00m w ramach którego przewiduje się: 
-     wycinkę odrostów i samosiewów w obrębie pasa drogowego 



  

-     zdjęcie humusu z przyległego ternu 
-     wykonanie nasypów i wykopów pod konstrukcję ścieżki rowerowej i poszerzenie 

jezdni drogi gminnej 
-     mechaniczne korytowanie ternu na głęb. do 20cm pod konstrukcję ścieżki rowerowej 
-     obramowanie ścieżki rowerowej obustronnym obrzeżem betonowym 
-     wykonanie konstrukcji ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 
-     wykonanie poszerzenia jezdni drogi gminnej o konstrukcji bitumicznej 
-     wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni 

drogi gminnej 
-     wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejących zjazdach 

bitumicznych 
-     wykonanie oczyszczenia i regulacji istniejących rowów drogowych 
-     uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 
-     uzupełnienie przyległego terenu wraz z jego humusowaniem i obsianiem trawą 
-     ustawienie balustrad zabezpieczających ruch rowerowy 
Budowa przedmiotowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 103601D wraz 
poszerzeniem jej jezdni ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu 
poruszających się drogą gminną. 
Istniejąca droga gminna nr 103601D zlokalizowana jest na następujących działkach 
ewidencji gruntów:  
- dz. nr 809, obręb 0006 Osieczów, jednostka ewidencyjna: 020105_2 Osiecznica, 
- dz. nr 805, obręb 0006 Osieczów, jednostka ewidencyjna: 020105_2 Osiecznica, 
- dz. nr 806, obręb 0006 Osieczów, jednostka ewidencyjna: 020105_2 Osiecznica, 
- dz. nr 810, obręb 0006 Osieczów, jednostka ewidencyjna: 020105_2 Osiecznica, 
 
Działki nr 809 i 810 stanowią własność Gminy Osiecznica / Wójt Gminy Osiecznica 
Działki nr 805 i 806 stanowią własność Skarbu Państwa / Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

 
1.4 Charakterystyka istniejącego terenu 
 

Obecny sposób wykorzystania nieruchomości na projektowanym odcinku stanowi droga 
gminna nr 103601D o nawierzchni bitumicznej o następujących parametrach 
technicznych: 
-    klasa drogi: D 
-    kategoria ruchu: KR 1 
-    szerokość jezdni: 5,00m 
-    szerokość poboczy gruntowych: 0,75mb 
-    prędkość dopuszczalna: 40-50km/h 
-    prędkość projektowa: 30km/h 
-    nawierzchnia bitumiczna 
-   odwodnienie powierzchniowe na tereny czynne biologicznie oraz istniejących rowów 

drogowych 
 
Na odcinku od km 0+929,00 – 1+722,00 istniejąca droga gminna nr 103601D przebiega 
w obrębie pasa drogowego autostrady A-4 i przecina ją obiektem autostradowym MA-55 
zlokalizowanym nad jezdnią autostrady A-4 w km 37+528,00.  
Teren objęty opracowaniem znajduje się na terenie „Natura 2000” 
Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego. 



  

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi oraz jej otoczenia – nie 
występuje negatywne oddziaływanie na otoczenie. 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 
1397 powyższe zamierzenie budowlane nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko . 

 
1.5 Charakterystyka ruchu na drodze 

 
Istniejąca droga gminna nr 103601D obsługuje ruch lokalny.  

 
1.6 Istniejąca konstrukcja drogi gminnej 

 
Po wykonaniu odkrywek na krawędzi jezdni drogi gminnej nr 103601D w ciągu 
przedmiotowego odcinka stwierdza się występowanie następujących warstw 
konstrukcyjnych: 
- ok. 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
- ok. 5cm warstwy bitumicznej stanowiąca warstwę wiążącą 
- ok. 20cm warstwy kruszywa łamanego stanowiącej istniejącą podbudowę  
- ok. 10cm warstwa piasku 
 

1.7  Istniejące uzbrojenie terenu 
 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują sieci uzbrojenia 
 

1.8 Obiekty mostowe i przepusty 
 

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie występują obiekty mostowe i obiekty 
inżynierskie które wymagałyby przebudowy. 
 

2.0  Informacje szczegółowe 
 

2.1  Założenia do projektowania 
 

W ramach realizacji zadania przyjęto przebudowę drogi gminnej o następujących 
parametrach technicznych: 
-    klasa drogi: D 
-    kategoria ruchu: KR 1 
-    szerokość jezdni: 6,00m 
-    szerokość ścieżki rowerowej: 2,00m 
-    szerokość poboczy gruntowych: 0,75mb 
-    prędkość dopuszczalna: 40-50km/h 
-    prędkość projektowa: 30km/h 
-    nawierzchnia jezdni: bitumiczna 
-    nawierzchnia ścieżki rowerowej: bitumiczna 
-   odwodnienie powierzchniowe na tereny czynne biologicznie oraz istniejących rowów 

drogowych 
 



  

W zakresie inwestycji przewiduje się przebudowę jezdni drogi gminnej nr 103601D 
poprzez jej poszerzenie do 6,00m 
 
W ramach realizacji zadania przewiduje się budowę ścieżki rowerowej po stronie prawej 
na odcinku w km 0+031,00 – 1+056,00 i po stronie lewej na odcinku w km 1+407,00 – 
4+250,00 jezdni drogi gminnej nr 103601D o następujących parametrach technicznych: 
-    nawierzchnia ścieżki rowerowej – bitumiczna 
-    szerokość ścieżki rowerowej – 2,00mb 
-    pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej należy wykonać o wartości – 2,00%. 
-    pochylenie podłużne ścieżki rowerowej zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni 
-    obramowanie ścieżki rowerowej: 
     -  obustronnym obrzeżem betonowym  
 
Odwodnienie drogi gminnej zachować jako istniejące, powierzchniowe: 
     - do rowów drogowych funkcjonujących jako rowy chłonne bezodpływowe  
     - na istniejące tereny czynne biologicznie 
Z uwagi na występowanie w podłożu piasków drobnych, średnich i grubych 
stanowiących bardzo dobrą warstwę filtracyjną dla wody, rozsączanie wód opadowych 
odbywać się w dnie rowów oraz na istniejących skarpach drogowych i przy ich 
podstawie. 
 
W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie nowej warstwy ścieralnej na 
istniejących zjazdach przyległych do drogi gminnej z zachowaniem ich istniejących 
parametrów technicznych. 

 
2.2  Przebieg trasy w planie 
 

Nie przewiduje się zmian w przebiegu drogi gminnej w związku z projektowanym 
zamierzeniem budowlanym 
Długość projektowanego odcinka – 3868,00mb 
Projektowany plan zagospodarowania terenu pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 
01/01 

 
2.3 Przebieg trasy w przekroju podłużnym 
 

Nie przewiduje się zmian w przekroju podłużnym drogi gminnej w związku z 
projektowanym zamierzeniem budowlanym. 
 

      2.4  Roboty przygotowawcze 
 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 
- jednokrotny pomiar geodezyjny na długości projektowanego odcinka 
Długość projektowanego odcinka – 3868,00mb 

 
2.5 Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 
W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się: 
- wycinkę samosiewów i odrostów na istniejących skarpach 
 
W ramach robót ziemnych przewiduje się: 



  

-  zdjęcie humusu na grub. do 10cm z istniejących skarp 
-  mechaniczne korytowanie podłoża na głęb. do 20cm pod konstrukcję chodnika 
- wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-IV w obrębie istniejących skarp 
- wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego o CBR≥15%, k≥8m/dobę, WP>35, 
E2=80MPa, IS=1,00 w celu uzupełnienia terenu i skarp w obrębie projektowanego 
chodnika 
 

      2.6 Kanał technologiczny 
 

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783) w odniesieniu do art. 39 ust. 6ba pkt 1 
tej ustawy nie przewiduje się budowy kanału technologicznego w ciągu 
przebudowywanego odcinka drogi z uwagi na brak miejsca na jego lokalizację.  

 
      2.7 Odwodnienie 

 
W ramach budowy chodnika przewiduje się zachować odwodnienie drogi gminnej jako 
istniejące, powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych drogi 
gminnej: 
     - do rowów drogowych funkcjonujących jako rowy chłonne bezodpływowe  
     - na istniejące skarpy korpusu drogi 
Z uwagi na występowanie w podłożu piasków drobnych, średnich i grubych 
stanowiących bardzo dobrą warstwę filtracyjną dla wody, rozsączanie wód opadowych 
odbywa się w dnie rowów oraz na istniejących skarpach drogowych i przy ich podstawie. 
Istniejące rowy chłonnej należy oczyścić i wyregulować poprzez ich odmulenie i 
skarpowanie. 

 
2.8  Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi gminnej 

 
Konstrukcję poszerzenia jezdni drogi gminnej przewidziano wykonanie jak dla KR-1 
poprzez ułożenie następujących warstw konstrukcyjnych analogicznych jak w części 
istniejącej: 
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o 
uziarnieniu od 0/8 do 0/63, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych Cnr, 
maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF15, mrozoodporności F10, CBR>35%,     
k>8m/dobę gr. 10cm 
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub 
łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4,  
CBR>80% - gr. 20cm 
- warstwa wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5cm  
- warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm  
 

2.9 Konstrukcja jezdni drogi gminnej 
 

Po wykonaniu robót związanych z poszerzeniem jezdni drogi gminnej należy ułożyć 
następujące warstwy konstrukcyjne: 
- warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej AC16P w ilości 75kg/m2  
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm  



  

Przed przystąpieniem do robót istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy oczyścić i 
skropić emulsją asfaltową na zimno w ilości 0,5kg/m2.  

  
W celu zapobieżenia możliwości odwzorowania się szwu roboczego oraz powstawania 
spękań odbitych i deformacji na długości połączenia istniejącej konstrukcji jezdni drogi 
gminnej z wykonanym poszerzeniem należy ułożyć na szerokości 1,00m geosiatkę z 
włókna szklanego/włókna węglowego o wytrzymałości wzdłuż >120kN/m i 
wytrzymałości w poprzek >200kN/m  na lepiszczu asfaltowym w ilości 0,3kg/m2.   

 
2.10 Konstrukcja ścieżki rowerowej 
 

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano wykonanie ścieżki rowerowej o 
następującej konstrukcji: 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub 
łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4,  
CBR>80% - gr. 15cm 
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm 
 
Projektowaną ścieżkę rowerową należy  obramować obustronnym obrzeżem betonowym 
8x30x100cm na ławie betonowej C12/15 grub. 10cm. 

 
Na długości połączenia z istniejącymi zjazdami wysokość projektowanej ścieżki 
rowerowej należy dostosować do wysokości zjazdów. 

 
2.11 Konstrukcja zjazdów  

 
W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie nowej warstwy ścieralnej na 
istniejących zjazdach przyległych do drogi gminnej z zachowaniem ich istniejących 
parametrów technicznych o następującej konstrukcji: 
- warstwa wyrównawcza z masy mineralno-asfaltowej AC16P w ilości 75kg/m2  
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm  

 
2.12 Roboty wykończeniowe 

 
W ramach robót wykończeniowych przewiduje się: 
- humusowanie skarp na grub. 10cm wraz z obsianiem trawą 
- uzupełnienie poboczy z tłuczniem kamiennym 0/31,5 na grub. 20cm 
- ustawienie balustrad ochronnych U12a w miejscach występowania różnicy w poziomie 
pomiędzy projektowaną ścieżką rowerową i przyległym terenem większej niż 0,50m  
 

 
 

            Projektant 
            inż. Andrzej Nowak 
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