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OPIS TECHNICZNY 

 
 
Rodzaj opracowania  
 
Projekt wykonawczy   dróg, placów  i parkingów  dla Centrum Edukacyjno – 

Dydaktyczno - Sportowego w Wiślicy. 

 
1.1 Inwestor  
 
Urząd Gminy w Wiślicy .  
 
28-160 Wiślica  ul. Okopowa 8 
 
1.2 Podstawa opracowania  
 

- Zlecenie Inwestora  

- Mapa do celów projektowych  

- Dokumentacja Geotechniczna wykonana przez GEOBUD Katowice ul. 

Sikorskiego 34 

- Plan Zagospodarowania Terenu wykonany przez Biuro Projektów 

Architektoniczych i Usług Inwestorskich „COMTAREX” Katowice ul. Stawowa  

- Wizja lokalna w terenie 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

 

 
1.3 Zakres opracowania  
 
Niniejszy projekt obejmuje opracowanie budowy dróg, parkingów  i  placów. 

 
1.4 Lokalizacja  
 
Teren opracowania połoŜony jest w Wiślicy   przy ulicy Kilińskiego 

 
1.5 Opis stanu istniej ącego  
 
Teren opracowania posiada kształt zbliŜony do prostokąta i ograniczony jest  

- Od północnego wschodu  ulicą Kilińskiego  

- Od południa  starorzeczem rzeki Nida 
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- Od zachodu zabudową mieszkaniową  

- Od wschodu  granicą działki naleŜącej do Inwestora. 

Teren opracowania jest terenem  płaskim częściowo  utwardzonym. Obiekty 

kubaturowe zlokalizowane na terenie zostały przeznaczone do   modernizacji.   

Uzbrojenie terenu stanowią następujące media : 

- Kanalizacja deszczowa 

- Kanalizacja sanitarna  

- Sieć wodociągowa  

 

Przebieg i usytuowanie istniejącego uzbrojenia pokazano na mapie do celów 

projektowych. 

 

1.6 Geologia  

Na podstawie dokumentacji wykonanej przez Przedsiębiorstwo – Handlowo – 

Usługowe „GEOBUD” Spółka z o.o. stwierdzono Ŝe na terenie opracowania zalegają 

następujące warstwy : 

Warstwa I – stanowią  ją nasypy niebudowlane złoŜone z pisku , gliny i piasku 

gliniastego . Grubość warstwy jest zróŜnicowana i waha się w granicach od 0,3- 3,50 

m  

 Warstwa   IIa- zbudowana jest z gruntów  niespoistych które stanowią piaski 

średnioziarniste średnozagęszczone. 

Warstwa III- stanowią grunty organiczne takie jak namuły gliniaste przewarstwione 

namułami piaszczystymi. Jest to warstwa bardzo słabonośna. 

Warstwa VII- zbudowana jest z gipsów oraz margli gipsowych jest to skała miękka o 

wytrzymałości Rc< 5 Mpa.  

Poziom wody gruntowej został zlokalizowany na poziomie – 0,8-0,9 m ppt 

Ze względu na występowanie w podłoŜu gruntowym gruntów słabonośnych 

konieczne jest wzmocnienie podłoŜa  ze względu na projektowaną kategorie ruchu 

do wartości E2> 120Mpa  

.  

2. Komunikacja  
 
Dojazd na przedmiotowy teren moŜliwy jest od strony ulicy Kilińskiego oraz placu 

manewrowego  zlokalizowanego na zachodniej stronie terenu zagospodarowania.  W 

związku z modernizacją Centrum Edukacyjno - Dydaktyczno - Sportowego przy ulicy 
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Kilińskiego w Wiślicy   zachodzi potrzeba zaprojektowania  układu dróg, placów  oraz  

parkingów   zapewniającego obsługę komunikacyjną modernizowanych , 

przebudowywanych i nowobudowanych obiektów oraz boisk sportowych Układ 

komunikacyjny stanowi. 

- Droga wewnętrzna  , która umoŜliwia dojazd na teren ośrodka od strony ulicy 

Kilińskiego  . Szerokość jezdni wynosi 4,00 m nawierzchnia z kostki betonowej 

. przebiega wzdłuŜ nowo projektowanego budynku gimnazjum  kończąc się 

przy istniejącym placu o nawierzchni betonowej . 

- Parkingi wraz z dogami manewrowymi zlokalizowane na  terenie opracowania  

umoŜliwiające postój samochodów osobowych .Ilość stanowisk – 11 w tym  

Ilość stanowisk dla niepełnosprawnych – 1 . Wymiary stanowisk 2,50x5,00 

.Wymiary stanowisk dla niepełnosprawnych 3,60x5,00. Nawierzchnia z kostki 

betonowej . Drogi  manewrowe  o szerokości 6,00 m. Konstrukcja nawierzchni 

została opisana w punkcie 2.1 

- Plac manewrowy o wymiarach 20,00x18,50 m. 

 
2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni  
 
 Konstrukcję nawierzchni drogi wewnętrznej A-B , C-D   i placu manewrowego    

stanowią następujące warstwy : 

o Geosiatka typ Fortrac 65/65-30T układana w poprzek osi drogi z zakładem 

1,50 m  

o Geotekstyl typ Fibertex F-200M układany w poprzek osi drogi z zakładem 

0,50 m 

o Warstwa odcinająca piasek średnioziarnisty  gr. 15 cm  

o Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,50/63 gr. 10 

cm 

o Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 30 cm. 

Po ułoŜeniu w/w warstw  E2>120 Mpa.  

o Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 gr. 16,00 cm  

o Podbudowa  zasadnicza z betonu B-20  gr. 20,00 cm 

o Kostka betonowa typu BEHATON  gr. 8,00 cm posadowiona na podsypce 

cementowo piaskowej gr. 3,00 cm 

Konstrukcje nawierzchni drogi wewnętrznej E-F oraz parkingów stanowią 

następujące warstwy : 
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o Geosiatka typ Fortrac 65/65-30T układana w poprzek osi drogi z zakładem 

1,50 m  

o Geotekstyl typ Fibertex F-200M układany w poprzek osi drogi z zakładem 

0,50 m 

o Warstwa odcinająca piasek średnioziarnisty  gr. 15 cm  

o Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,50/63 gr. 10 

cm 

o Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 30 cm. 

Po ułoŜeniu w/w warstw  E2>120 Mpa.  

o Podbudowa  kruszywo łamane  gr. 20,00 cm 

o Kostka betonowa typu BEHATON  gr. 8,00 cm posadowiona na podsypce 

cementowo piaskowej gr. 3,00 cm 

 

PowyŜsza konstrukcja nawierzchni odpowiada jezdni drogi wewnętrznej kategorii 

KR4 zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

 

Ze względu na istniejący poziom wody gruntowej występującej na głębokości 0,80-

0,90 m ppt. Konieczne jest zaprojektowanie drenaŜu wgłębnego w postaci rury  

PCV Φ 100 w obsypce piaskowej.  

Konstrukcje nawierzchni chodników stanowią następujące warstwy  

     - w-wa odsączająca z piasku  gr. 10 cm                                                                                                        

    - podbudowa z kruszywa łamanego  gr. 10 cm 0/63 

    - podsypka cem. piaskowa gr. 3 cm 

    - kostka betonowa  gr. 8 cm 

 

PowyŜsza konstrukcja nawierzchni odpowiada jezdni drogi wewnętrznej kategorii 

KR4 zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

 

2.2 Odwodnienie  
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Wody powierzchniowe z nawierzchni jezdni i chodników   zostaną odprowadzone do 

projektowanych wpustów ulicznych za pomocą spadków podłuŜnych i poprzecznych. 

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębne opracowanie. Projektowany drenaŜ z 

rur PCV Φ 100 zostanie włączony do projektowanych wpustów ulicznych.  

 

3. Powierzchnie dróg   

Droga A-B   256,40x4,00+24,62+34,39 = 1084,61 m2 

Droga C-D (6,00+22,50)x4,00+116,90= 230,90 m2 

Droga E-F  ( 14,50+16,50)x6,00= 186,00 m2 

Powierzchnia parkingów 10x2,50x5,00 +3,60x5,00 = 143,00 m2 

Powierzchnia placu manewrowego – 18,50x20,00= 370,00 m2 
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ODLEG
ŁOŚĆ

NASYPY WYKOPY NASYPY   WYKOPY NASYPY WYKOPY

    m2       m2       m2        m2          m          m3         m3

1 0,0+0,0 0 4,08
                                                     0 4,74 6,52 0,00 30,90

2 0,0+6,52 0 5,40
0 3,82 29,35 0,00 112,12

3 0,0+35,87 0 2,24
0 2,06 27,08 0,00 55,78

4 0,0+62,95 0 1,88
0,32 0,94 25,40 8,13 23,88

5 0,0+88,35 0,64 0,00      
0,78 0,00 19,74 15,40 0,00

6 0,1+8,09 0,92 0,00
0,46 0,44 33,13 15,24 14,58

7 0,1+41,22 0 0,88
0 1,06 20,75 0,00 22,00

8 0,1+61,97 0 1,24
0 0,84 9,80 0,00 8,23

9 0,1+71,77 0 0,44
0 0,72 15,53 0,00 11,18

10 0,1+87,30 0 1,00
0 1,00 20,08 0,00 20,1

11 0,2+7,38 0 1,00

                 OBLICZENIE ROBÓT ZIEMNYCH - DROGA A-B

NUMER 
PRZEKROJU

HEKTOMETR  POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA 
ŚREDNIA      OBJĘTOŚĆ



0 1,94 20,12 0,00 39,03
12 0,2+27,50 0 2,88

0 3,48 28,90 0,00 100,57
13 0,2+56,40 0 4,08

SUMA 256,40 38,77 438,35

Obliczenie robót ziemnych    1. Droga C-D 1,02x230,90= 235,52 m3
                                                   2. Droga E-F  0,83x186,00= 159,96 m3
                                                   3. Plac manewrowy 1,02x370,00= 377,40 m3










