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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa i adres obiektu 

Przedmiotem opracowania jest ulica Jesionowa w Milanówku, w gminie Milanówek w powiecie grodziskim w 

województwie mazowieckim. 

1.2. Nazwa Opracowania 

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Jesionowej w Milanówku. 

1.3. Inwestor 

Burmistrz Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

1.4. Zakres opracowania 

Remont jezdni z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z odwodnieniem. 

1.5. Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do uzyskania zgłoszenia na remont oraz stanowi podstawę do 

prowadzenia prac budowlanych w terenie. 

1.6. Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym, 

• uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym, 

• mapa do celów projektowych w formie elektronicznej, 

• dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430, 

• obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Opis terenu inwestycji 

Teren inwestycji stanowi istniejący pas drogowy ul. Jesionowej w Milanówku o długości ok. 230 m i szerokości 

w liniach rozgraniczających w zakresie 3,8 m – 11,2 m. W stanie istniejącym droga utwardzona jest żwirem, 

kostką brukową, destruktem. Odwodnienie ulicy odbywa się powierzchniowo. Istniejące ukształtowanie terenu – 

wysokości 

Teren przeznaczony pod inwestycję jest zróżnicowany wysokościowo w zakresie od 101,8 m do 102,2 m. 
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2.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

Sieci podziemne: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć gazowa, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

Sieci napowietrzne: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć teletechniczna. 

2.3. Istniejąca zieleń 

Pobocza ulicy porośnięte są trawą i występują na nich drzewa. 

2.4. Stan własnościowo-prawny 

Działki na których nastąpi realizacja inwestycji stanowią własność Inwestora. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Cel remontu 

Droga zostanie odtworzona w istniejącym pasie drogowym. Zostanie poprawiona estetyka drogi, 

odwodnienie. Po remoncie nawierzchni poprawi się jakość jazdy. Wpłynie to pozytywnie na zmniejszenie 

wydatków związanych z częstymi naprawami starej nawierzchni drogowej oraz zminimalizuje zalewanie 

przyległych do drogi posesji. Zaproponowane rozwiązania poprawią tym samy odbiór mieszkańców, których 

posesje zlokalizowane są przy tej ulicy. 

3.2. Rozwiązanie geometryczne 

Na początku opracowania w km: 0+000.00 do km: 0+054.80 (PŁK - początek łuku kołowego) zaprojektowano 

jezdnię o szerokości od 3,60 m do 5,10 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniami wynoszącymi 2%. 

Nawierzchnia na tym odcinku wykonana będzie w opornikach na całej szerokości pasa drogowego z płyt 

ażurowych typu MEBA o wymiarach 60x40x10. 

Natomiast od km: 0+054.80 PŁK do końca opracowania km: 0+223.63 zaprojektowano jezdnię o szerokości na 

łuku 5,10 m oraz na prostej 4,50 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniami wynoszącymi 2%. Nawierzchnia na 

tym odcinku wykonana jest z kostki betonowej.  

 Szerokości zjazdów dostosowane zostały do szerokości bram, a w miejscach połączenia z jezdnią 

zastosowano skosy 1:1. Krawędzie jezdni ograniczono opornikami drogowymi betonowymi wtopionymi, a zjazdów 

obniżonymi opornikami betonowymi. 

W pasie drogowym rosną pojedyncze drzewa, które zostaną zachowane. 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują grunty o małej nośności. Nie występują również tereny 

zalewowe. 
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Remontowana droga nie zmieni istniejącego wpływu na środowisko, ponieważ po remoncie nie zwiększy się 

ilości pojazdów poruszających się po ulicy, gdyż ta ulica jest drogą „ślepą” i służy jedynie jako dojazd do posesji 

dla mieszkańców. 

Remontowane elementy będą się mieścić w istniejącym pasie drogowym. 

3.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Układ rozwiązania wysokościowego dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu zachowując 

minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowej. 

3.4. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja projektowanej jezdni z płyt ażurowych: 

• warstwa ścieralna z płyt ażurowych MEBA 60x40 – 10 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-16 mm – 15 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm – 20 cm. 

Konstrukcja projektowanej jezdni z kostki betonowej: 

• warstwa ścieralna z kostki brukowej szarej – 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 24 cm, 

• warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – 22 cm. 

Konstrukcja projektowanego zjazdu: 

• warstwa ścieralna z kostki brukowej szarej – 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

Konstrukcja projektowanego chodnika:  

• warstwa ścieralna z kostki brukowej czarnej – 6 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 10 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

3.5. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywać się będzie za pomocą odpowiednich spadków podłużnych 

i porzecznych w obrębie działki drogowej tak jak jest to w stanie istniejącym. 

3.6. Urządzenia obce 

Istniejące włazy i studnie zostaną wyrównane do poziomu projektowanych ciągów. 

3.7. Natężenie ruchu pojazdów i pieszych 

Projektowane ulice w układzie drogowym Milanówka pełni funkcję dojazdową do posesji na osiedlach domów 

jednorodzinnych. Nie posiadają one charakteru tranzytowego i nie obsługują okolicznych ulic. Występuje na nich 

małe natężenie ruchu pojazdów i pieszych. 
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4. UWAGI OGÓLNE 

• Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP. 

• Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem prac. 

• W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem prac 

należy wykonać przekopy kontrolne. 

• W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop wraz 

z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub właściciela sieci. 

• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora sieci. 

• Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 

zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym. 

• Wszelkie odkryte nieprawidłowości lub błędy projektowe w niniejszym opracowaniu należy zgłosić do 

firmy RoadWay w celu ich usunięcia. 

 

OPRACOWAŁ: 

inż. Kamil Nowociński. 
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Załącznik nr 1 - Oświadczenia 

 

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o zgodności projektu z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

My niżej podpisani, oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane niniejszy projekt  

„Remont ulicy Jesionowej w Milanówku” 

zgłoszenia robót budowlanych branży drogowej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

13.09.2018 

Projektant: 

mgr inż. Grzegorz Kowalik 

Nr upr. LUB/0207/POOD/08 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Chudyk Michał 

Nr upr. WKP/0117/PWOD/11 
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Załącznik nr 2 – Opinie i uzgodnienia 
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SPIS RYSUNKÓW 

Nr rysunku  Treść    Skala 

1. Orientacja   1:10 000 

2. Plan sytuacyjny   1:500 

3. Przekroje normalne  1:50 

4. Przekrój podłużny   1:100/1000 

5. Przekroje poprzeczne  1:100 

6. Organizacja Ruchu   1:500  


