
OPIS ROBÓT 

TEMAT:                    - REMONT DROGI GMINNEJ NR 639162 S UL. GŁÓWNA W 

ZAJĄCZKACH DRUGICH  o długości  0,765 km 

LOKALIZACJA:                  - Zajączki Drugie  dz. nr: 371/2 obręb Zajączki II  

Gmina Krzepice woj. śląskie

INWESTOR:                         - GMINA KRZEPICE 

ul. Częstochowska 13 
42-160 Krzepice

Opracował: Łukasz Wicher                                                  marzec  2019 r.

Zawartość opracowania:

1. Stan istniejący
2. Zakres remontu
3. Przekroje poprzeczne
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1. Stan istniejący 

Droga gminna nr 639162 S ul. Główna w Zajączkach Drugich zlokalizowana jest na terenie

gminy  Krzepice,  województwo  śląskie.  Droga  posiada  początek  przy  drodze  krajowej  43

Wieluń  –  Częstochowa  natomiast  koniec  przy  drodze  powiatowej  2002  S  w  Zajączkach

Drugich. Początek drogi będącej w opracowaniu stanowi skrzyżowanie drogi krajowej, koniec

drogi  w  opracowaniu  objętym  remontem  przy  nieruchomości  nr  81  przy  ul.  Głównej

w Zajączkach Drugich w miejscu gdzie stan techniczny drogi jest zły. Istniejąca droga posiada

nawierzchnię  asfaltową  w przekroju  ulicznym  oraz  półulicznym.  Od km 0+000 do 0+540

droga jest w przekroju ulicznym z chodnikami po prawej i lewej stronie oraz z parkingiem,

zależnie od istniejącego zagospodarowania terenu. Od km 0+540 do 0+765 droga posiada

przekrój półuliczny z rowem jednostronnym po lewej stronie. 

Na  całym  odcinku  będącym  w  opracowaniu  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.  Nawierzchnia  chodników oraz  parkingu  z  kostki  brukowej  jest  w dobrym

stanie technicznym. Krawężniki drogowe są w dobrym stanie technicznym.

Odwodnienie jedni drogi odbywa się za pomocą wpustów ulicznych poprzez przykanaliki do

rowu oraz powierzchniowo do rowu. Rów jest zanieczyszczony i zamulony. Dwa wpusty z

przykanalikami są uszkodzone. Jeden przepust pod drogą jest zamulony.

W  pasie  drogowym  występują  zjazdy  do  nieruchomości  przyległych  do  drogi.  Zjazdy

pozostają bez zmian.  

Wszystkie roboty remontowe prowadzone będą w granicach pasa drogowego. 
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2. Zakres remontu.  

Łączna  długość  drogi  poddana  remontowi  wynosi  765m.  Wszystkie  realizowane  prace

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

rozwiązań konstrukcyjnych i zagospodarowania terenu nie przewiduje się zmian względem

stanu istniejącego. Prace polegają na robotach remontowych wg poniższego zestawienia. 

Prace do wykonana  

- ścinka zawyżonych poboczy

- oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem skarp

- wymiana spękanych wpustów ulicznych i przykanalików

- oczyszczenie przepustu z namułu

-  dostosowanie  wysokościowe  krawężnika  oraz  kostki  brukowej  w  obrębie  przejść  dla
pieszych z wymianą kostki brukowej na kostkę typu integracja dla niepełnosprawnych

-  wykonać  regulacje  wysokościową  zaworów,  zasów,  wpustów  ulicznych  oraz  studni
kanalizacyjnych

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej

- oczyszczenie nawierzchni jezdni

-  skropienie emulsją asfaltową 

-  wykonanie  nawierzchni  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  asfaltowej  grubości  5cm
(warstwa ścieralna AC 11S)

-  wykonanie poboczy z kruszyw niezwiązanych 0-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym gr.
10cm

- montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego                             
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