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OPIS TECHNICZNY 

do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2602C wraz z przepustem 

na odcinku ulicy Aleja 700-Lecia w Ciechocinku od km 0+424 do 1+176, 

leżącej na terenie gminy Raciążek. 

 
1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

1.1. Plan zagospodarowania terenu 

1.2. Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500 

1.3. Pomiarów uzupełniających wykonanych przez projektanta 

niniejszego opracowania. 

1.4. Projekty branżowe stanowiące składniki projektu dla w/w zadania 

1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

     Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej                  

nr 2602Cwraz z przepustem na odcinku ulicy Aleja 700-Lecia                         

w Ciechocinku od km 0+424 do 1+176 leżącej na terenie gminy                     

Raciążek wraz z  odwodnieniem  

 
3. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Obszar przewidziany na inwestycję obejmuje istniejący pas 

drogowy. Ul. Aleja 700-lecia na odcinku projektowanym posiada 

nawierzchnię bitumiczną. Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, 

oraz sanitarną, posiada także sieć telefoniczną, gazową oraz 

oświetlenie. 

    Istniejące uzbrojenie zgodnie z uzgodnieniami zostanie utrzymane. 
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4. Roboty rozbiórkowe 

       Roboty rozbiórkowe sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. 
       

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budow lanego 

 Na podstawie analizy warunków gruntowo - wodnych zgodnie               

z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999r stwierdza się, że na 

badanym odcinku drogi występuje grupa nośności podłoża G1. 

    Podłoże nawierzchni drogowej stanowią niewysadzinowe 

nasypowe piaski średnie. Do głębokości 0,8m ppt piaski te są 

zagęszczone o wskaźniku zagęszczenia Is  = 1,01. Poniżej do 

głębokości 1,6-1,7 m ppt występują średnio zagęszczone piaski o 

wskaźniku zagęszczenia Is  = 0,92. 

Przypuszcza się, że głęboki przełom powstał na skutek zagęszczenia 

gruntów przez intensywny ruch ciężkich pojazdów samochodowych 

oraz infiltrację wód opadowych w miejscach ubytku asfaltu. 

 
6. Stan prawny 

Projektowana ulica wytyczona jest w wydzielonym pasie terenu 

przewidzianym pod komunikację. 

Działka nr  2366 obręb Ciechocinek - właściciel Gmina Miejska           

Ciechocinek. Działka  nr 294/2 obręb Raciążek - właściciel Powiat 

Aleksandrowski. 

 
7. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektowany odcinek ulicy położony jest w północnej części 

miasta. 
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7.1. Projektowane rozwi ązania drogowe 

 Długość przebudowywanego odcinka wynosi 756,45m. Spadki 

niwelety dostosowano do istniejącego ciągu komunikacyjnego, 

istniejącej infrastruktury oraz normatywu projektowania, dążąc do 

stworzenia właściwych warunków odwodnienia. Spadki podłużne i 

poprzeczne mieszczą się w granicach normatywu projektowania  

 Przekrój poprzeczny projektowanej ulicy stanowi jezdnia 

szerokości 5,50 m oraz chodnik szerokości 1,50m. 

Odwodnienie ulicy zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne              

i podłużne do wpustów ulicznych – kratek ściekowych 

przyłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 
8.1.   Konstrukcja nawierzchni 

     Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie „ Katalogu typowych   

     konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 

 
8.1.1. Konstrukcja jezdni 

• Warstwa ścieralna SMA grubości 5 cm ,  

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6cm, 

• geosiatka, 

• istniejąca podbudowa  

8.1.2. Kraw ężniki betonowe 

     Krawężniki zaprojektowano betonowe typu ulicznego                        

o wymiarach   12/15 x 30 x 100 cm ustawione na ławie betonowej  

z betonu B-15 z oporem.  

     Na zjazdach projektuje się krawężniki o wymiarach 

15x22x100cm, ustawione na ławie betonowej z betonu B-15                   

z oporem. 
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8.2.   Konstrukcja zjazdów 

Nawierzchnię zjazdów projektuje się następującej konstrukcji: 

• kostka betonowa wibroprasowana grubości 8 cm , koloru   

         czerwonego  

• podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

         mechanicznie grub. 15 cm, 

• podsypka z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm. 

 
8.3.    Chodnik 

Nawierzchnię chodnika projektuje się następującej konstrukcji: 

• kostka betonowa prasowana grub. 6 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm, 

• podsypka z piasku grubości 5 cm  

 
8.4.1. Obrzeże betonowe 

     Obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 25 x 100cm, ustawiono na 

ławie betonowej z betonu B-15 z oporem. 

 

9.    Przebudowa istniej ących przepustów 

Wlot i Wylot - ścianki czołowe istniejącego przepustu nr 1wykonać 

z betonu C 20/25. Istniejące uszkodzone rury żelbetowe przepu-

stów podlegają wymianie. Wykonać należy spoinowanie wszystkich 

rur. Przepusty wyczyścić  z zalegającego piasku oraz udrożnić na 

całym odcinku. Celem zabezpieczenia pieszych przed osunięciem 

się do rowu należy ustawić poręcze typu U10, na długości  

L=10,00m, po każdej ze stron. 
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10.    Odwodnienie ulicy 

 Na ul. Aleja 700-lecia odwodnienie projektuje się do wpustów 

ulicznych z włączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej. 

 Szczegółowe rozwiązanie włączenia wpustów ulicznych do 

kanalizacji deszczowej ujęte jest w opracowaniu branżowym. 
 

11.  Istniej ące uzbrojenie podziemne 

 Skrzynki do zasuw oraz włazy do istniejących studni uzbrojenia 

podziemnego  wyrównać do projektowanych rzędnych nawierzchni.  

   Roboty ziemne w strefie ochrony kabli Telekomunikacji Polskiej 

S.A., kabli energetycznych wykonać  sposobem ręcznym. 

 
12.   Roboty ziemne 

    Budowa chodnika poza linią lamp oświetlenia ulicznego powoduje 

wykonanie nasypu drogowego,  który należy wykonać z kruszywa 

dowiezionego na budowę. Nasyp należy zagęszczać warstwami 

zgodnie z normami. W celu zabezpieczenia skarp nasypu przed 

zniszczeniem należy je zabezpieczyć płytami drogowymi JOMB.  

Ilość robót ziemnych związanych z przebudową ulicy ogranicza się 

do wykonania koryta pod istniejące zjazdy do posesji. Nadmiar ziemi 

wywieść na odkład. Roboty ziemne wykonać do rzędnej koryta pod 

nawierzchnię jezdni. Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-

72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe „Roboty ziemne.” 

Podłoże należy doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia 0,98 

szczególnie w miejscach gdzie były robione wykopy pod uzbrojenie 

podziemne. 

 
13.    Bilans terenu 

• Powierzchnia jezdni           4 265,00m2 
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• Powierzchnia zjazdów                        485,00m2 

• Powierzchnia chodników         1 180,00m2 

 
14. Wycinka drzew 

      Wycinka drzew kolidujących z realizacją przedmiotowej inwestycji 

 objęta jest odrębną opracowaniem. Przed rozpoczęciem robót 

 budowlanych należy uzyskać ostateczną decyzję z Gminy 

 Raciążek dot. wycinki drzew.                        

 
15. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego  

       W ramach oznakowania poziomego należy wykonać linie na 

 przejściu dla pieszych w ilości 25m2 oraz linie segregacyjne na 

 długości L =  756,45m  

       W ramach oznakowania pionowego należy zamontować słupki do 

 znaków drogowych (4szt) z rur stalowych średnicy 70mm oraz 

 znaki drogowe D6 “Przejście dla pieszych” – (2szt) oraz C9 “Nakaz 

 jazdy z prawej strony znaku” – (2szt)  

 
16.   Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
         podczas realizacji obiektu budowlanego 
 

     W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą następujące 

obiekty: roboty drogowe, kanalizacja deszczowa. Kolejność 

realizacji powyższych robót z powodów technologicznych: rozbiórka 

nawierzchni istniejących, realizacja uzbrojenia podziemnego wod-

kan, budowa nawierzchni drogowej. 

     Elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi można 

zaliczyć wszelkie zakłócenia w ruchu drogowym stworzone przez 

pracowników i maszyny obsługujące budowę, głębokie wykopy , 

prace w pobliżu czynnych instalacji podziemnych, prace maszyn 

drogowych.  
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     Roboty budowlane dotyczące robót drogowych są oparte na 

rozwiązaniach powszechnie znanych, a ponadto zakres robót jest 

mały. Dlatego Wykonawca musi teren robót odpowiednio 

oznakować tymczasowymi znakami drogowymi zgodnie z „instrukcją 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Czas 

realizacji inwestycji zminimalizować do niezbędnego minimum. 

     Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, nie przewiduje się 

stosowania specjalnych wymagań, innych niż te które są zawarte w 

aktualnie obowiązujących instrukcjach branżowych i przepisach 

BHP. Dlatego instruktaż pracowników powinien być przeprowadzony 

stosownie do tych przepisów, w zależności od branży z którymi 

wykonawca zobowiązany jest się zapoznać.  

    Wszelkie prace wykonywane z udziałem maszyn należy 

wykonywać z zachowaniem instrukcji pracy dla poszczególnych 

maszyn oraz przepisami ogólnymi.  

Wszelkie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii                     

i innych zagrożeń, muszą być zgodne z właściwymi przepisami w 

tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstw od tych przepisów, ani 

nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych 

przepisami. 
 

17. Zagro żenie dla środowiska 

  Z uwagi na charakter drogi i przyjęte parametry techniczne zamierzenie 

inwestycyjne nie spowoduje bezpośredniego pogorszenia środowiska. 
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18.  Uwagi ko ńcowe 

1. Do robót drogowych można przystąpić po zrealizowaniu uzbrojenia 

projektowanego oraz przebudowie i zabezpieczeniu uzbrojenia 

istniejącego. 

2. Prace prowadzić na warunkach i zgodnie z uzgodnieniami 

gestorów uzbrojenia. 

3. Docelowa organizacja ruchu w wyniku remontu nie zmieni się. 

 

UWAGA: 

    Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w obrębie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej nie narusza zapisów  

Uchwały nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego             

z dnia 21.03.2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu                 

(Dz. Urz. Kuj.-Pom. Nr 99 poz. 793 z dnia 22.04.2011r.)  

 

Opracował: 

Włodzimierz Łaganowski 

 


