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I.   OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejący 

Droga gminna nr 639001 S ul.  Andersa w Krzepicach zlokalizowana jest na terenie gminy

Krzepice,  województwo  śląskie.  Droga  posiada  początek  przy  drodze  gminnej  ul.

Częstochowskiej natomiast koniec przy drodze gminnej ul. Stasiewicza. Początek oraz koniec

drogi  będącej  w  opracowaniu  stanowi  skrzyżowanie  dróg  gminnych.  W  ciągu  drogi

zlokalizowane  jest  skrzyżowanie  z  drogą  gminną  ul.  Fieldorfa  Nila  oraz  ul.  Wiktora  Zina.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię asfaltową w przekroju ulicznym oraz półulicznym. Od

skrzyżowania przy ul. Częstochowskiej do ul. Fieldorfa Nila i ul. Wiktora Zina km od 0+000 do

0+400 po lewej i prawej stronie drogi zlokalizowany jest chodnik dla pieszych. Stan chodnika

jest dobry. Na odcinku od 0+402 do 0+655 droga posiada przekrój uliczny i półuliczny bez

chodnika.   Za  krawężnikiem istnieją  pobocza  gruntowe.  W przekroju  półulicznym km od

0+502  do  0+655  strona  lewa  istnieje  pobocze  gruntowe  zawyżone,  nie  posiadające

właściwych spadków. Na całym odcinku ul. Andersa istniejąca nawierzchnia jezdni z masy

bitumicznej  jest  w  złym  stanie  technicznym,  posiada  liczne  wyboje  i nierówności.

Zlokalizowane  w  pasie  drogowym  urządzenia  infrastruktury  technicznej  tj.  studnie

kanalizacyjne,  zawory  i  zasuwy  są  zawyżone  lub  zaniżone.  Wymagana  jest  ich  regulacja

wysokościowa.

Odwodnienie jedni drogi odbywa się za pomocą wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji

deszczowej. Wpusty uliczne są zaniżone lub zawyżone. 

W pasie drogowym występują zjazdy do nieruchomości przyległych do drogi.  

Szerokość istniejącego pasa drogowego na trasie  wynosi od 10m do 15m i wystarcza na

wykonanie  wszystkich  elementów  niezbędnych  w  celu  wykonania  przebudowy  dogi.

Oddziaływanie istniejącej drogi mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. 
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2. Stan projektowany  

Łączna  długość  drogi  poddana  przebudowie  wynosi  655m.  Wszystkie  realizowane  prace

wykonać  po  istniejącej  trasie  w  granicach  istniejącego  pasa  drogowego.  W  zakresie

rozwiązań  konstrukcyjnych  i zagospodarowania  terenu  przewiduje  się  wykonanie  korekty

łuków  na  skrzyżowaniu  ul.  Fieldorfa  Nila  oraz  wykonanie  nawierzchni  chodnika  z  kostki

brukowej gr. 8cm od skrzyżowania z ul. Fieldorfa Nila do skrzyżowania z ul. Stasiewicza w km

od 0+402 do 0+655. Przewiduje się wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, ścinkę

poboczy gruntowych. W związku z wykonaniem nawierzchni chodnika zachodzi konieczność

przesunięcia wpustów ulicznych. Wykonać należy regulacje wysokościową zaworów, zasów,

wpustów  ulicznych  oraz  studni  kanalizacyjnych.  Na  odcinku  od  ul.  Fieldorfa  Nila  do  ul.

Stasiewicza przewiduje się przebudowę zjazdów.

od 0+000 do 0+402    szerokość jezdni 7,0m -7,25 m z miejscowym poszerzeniem do 8,5m

- frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni jezdni gr. 4cm

- oczyszczenie nawierzchni

-  skropienie emulsją asfaltową

-    wykonanie  nawierzchni  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  asfaltowej  grubości  5cm
(warstwa ścieralna AC 11S). Spadek nawierzchni daszkowy 2% 

od 0+402 do 0+655 szerokość jezdni 6,0m, chodnik szer. 2,0m

- frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni jezdni gr. 4cm

- ścinka zawyżonych poboczy

- demontaż krawężnika 15/30 na ławie betonowej 

- wykonanie koryta gr. 35cm  pod chodnik i zjazdy

- demontaż podbudowy w miejscu montażu krawężnika

- profilowanie pod warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię chodnika i zjazdów

- montaż obrzeża betonowego 8/30 

- montaż krawężnika betonowego15/30 na ławie betonowej C12/15 
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- przesunięcie wpustów ulicznych z przykanalikami – demontaż i montaż w nowej lokalizacji

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie gr. 10cm pod chodnikiem i zjazdami  

- wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 0-31,5 gr. 15cm pod chodnik i zjazdy

- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. gr.
3cm (przy przejściach dla pieszych kostka typu integracja)

- oczyszczenie nawierzchni jezdni

-  skropienie emulsją asfaltową 

-  wykonanie  nawierzchni  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  asfaltowej  grubości  5cm
(warstwa ścieralna AC 11S). Spadek nawierzchni daszkowy 2% 

-  wykonanie poboczy z kruszyw niezwiązanych 0-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym
szerokością 1,0m, grubości kruszywa 10cm
- montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego
                                                              
Tabela zjazdów

Nr zjazdu Strona Nawierzchnia Powierzchnia
ZD1 Prawa Kostka brukowa 3,5
ZD2 Lewa Kostka brukowa 9,0
ZD3 Prawa Kostka brukowa 3,5
ZD4 Prawa Kostka brukowa 3,5
ZD5 Lewa Kostka brukowa 9,0
ZD6 Prawa Kostka brukowa 3,5
ZD7 Prawa Kostka brukowa 4,0
ZD8 Prawa Kostka brukowa 3,5
ZD9 Prawa Kostka brukowa 3,5
ZD10 Prawa Kostka brukowa 6,0
ZD11 Lewa Masa bitumiczna 20,0
ZD12 Prawa Kostka brukowa 4,0
ZD13 Prawa Kostka brukowa 4,0
ZD14 Prawa Kostka brukowa 3,5
ZD15 Prawa Kostka brukowa 3,5
ZD16 Lewa Masa bitumiczna 20,0

II.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA    

Orientacja                                                     Rys. nr 1                                              
Plan sytuacyjny                                            Rys. nr 2   Rys. nr 2.1.
Plan sytuacyjny                                            Rys. nr 3   Rys. nr 3.1.
Przekrój poprzeczny                                    Rys. nr 4
Przekrój poprzeczny                                    Rys. nr 5
Przekrój poprzeczny                                    Rys. nr 6
Szczegół zjazdu                                             Rys. nr 7
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