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1. Podstawa opracowania 

 Umowa z dn. umową z dnia 05.11.2014 znak PZD.2222.61.2014, realizujemy zadanie pn: 

„Koncepcji przebudowy dróg powiatowych nr 1006 S na odcinku Wikłów – Lgota Mała – 

Widzów o dł. 6,1 km i nr 1116 S w m. Lgota Mała na odcinku od skrzyżowania z DP 1006 S 

do Szkoły Podstawowej.” zawarta z Inwestorem – Zarządem Dróg Powiatowych w 

Częstochowie. 

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016 z 2003r). 

  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z późniejszymi zmianami  

(Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004r). 

  Ustawa z dnia 27 kwiecień 2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008r.) 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r). 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z 2000r). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 2002r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz.690 z 2002r). 

 Obowiązujące przepisy i normatywy 

 Inwentaryzacja w terenie 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowa dla zadania  pod nazwą : 

Koncepcja przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych Nr 1006S na odcinku Wikłów -  

Lgota Mała - Widzów o dł. 6,1km oraz DP Nr 1116S w m. Lgota Mała na odcinku od 

skrzyżowania z DP 1006S do Szkoły Podstawowej. 

 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. 

Zestawienie działek objętych opracowaniem zostało zawarte w części drugiej koncepcji zgodnie z 

SIWZ. 
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3. Istniejące zagospodarowanie terenu  
3.1. Istniejący teren  

Odcinek drogi powiatowej 1006S przebiega na terenie gminy Kruszyna w powiecie częstochowskim 

przez miejscowości Wikłów, Lgota Mała, Antoniów, Widzów. Na obszarze tych miejscowości 

występuje zabudowa jednorodzinna i typu zagrodowego. Przestrzenie pomiędzy obszarami 

zabudowanymi zajmują pola uprawne, przechodzące w dalszej odległości od drogi powiatowej w 

obszary leśne. Po zachodniej stronie miejscowości Wikłów na początku rozpatrywanego odcinka 

drogi powiatowej 1006S przebiega droga krajowa Nr 1. W miejscowości Lgota Mała droga 

powiatowa Nr 1006S krzyżuje się z drogą powiatową  Nr 1116S, a w miejscowości Widzów droga 

powiatowa Nr 1006S krzyżuje się z torami linii kolejowej Częstochowa – Piotrków Trybunalski zaś 

na końcu przedmiotowej drogi znajduje się skrzyżowanie z droga powiatową 1025S. Na granicy 

miejscowości Widzów od strony Lgoty Małej po stronie południowej drogi istnieje cmentarz. 

Na północ od drogi powiatowej 1006S w odległości ok. 4.5 km przepływa rzeka Warta. Obszar 

pomiędzy rzeką  i drogą powiatową zajmują w głównej mierze, lasy i nieużytki. Są to tereny równinne 

podmokłe i bagniste pokryte siecią rowów melioracyjnych przeznaczonych do obniżania poziomu 

wód gruntowych. 

3.1. Istniejące odwodnienie terenu 

Obecnie gospodarka wodna nie jest uregulowana. Wody opadowe spływają powierzchniowo 

po istniejącej jezdni powodując powstawanie niecek i zastoisk wody. Wody opadowe płynące po 

powierzchni zgodnie z naturalnym spadkiem terenu i spływające z jezdni, tylko na nielicznych 

odcinkach drogi trafiają do fragmentarycznych rowów przydrożnych, którymi spływają dalej w 

kierunku doliny rzeki Warty. Praktycznie na całym odcinku drogi powiatowej Nr 1006S nie ma 

odbiornika wód opadowych. Na początkowym odcinku drogi pomiędzy miejscowościami Wikłów i 

Lgota Mała drogę przecina istniejący rów melioracyjny, który prawdopodobnie odprowadza wody z 

terenu zlewni w kierunku rzeki Warty. Przedmiotowa zlewnia skupia się nieopodal drogi po stronie 

południowej tworząc naturalny zbiornik śródleśny. Rów melioracyjny przekracza drogę za pomocą 

przepustu betonowego Ø1000. 

Z uwagi na ukształtowanie wysokościowe terenu przyległego w ciągu drogi  

można wyznaczyć 5 zlewni: 

1) zlewnia m. Wikłów o powierzchni około F=33.0 ha, od km 0+000 do km 0+796 

2) zlewnia obszar niezabudowany pomiędzy m. Wikłów i m. Lgota Mała, F=450.0 ha, od km 0+796 

do km 1+663 

3) zlewnia m. Lgota Mała, F=145.0 ha, od km 1+663 do km 4+343 

4)  zlewnia m. Widzów oraz obszarów niezabudowanych pomiędzy Lgotą Mała i Widzowem, F=11.0 

ha, od km 4+343 do km 5+515 

5)  zlewnia m. Widzów, F=7.5 ha, od km 5+515 do km 6+107. 
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3.2. Ocena stanu istniejącej konstrukcji nawierzchni 

Droga powiatowa Nr 1006S posiada jezdnie bitumiczna szerokości ok. 5,0-5,5m. Na całym 

odcinku droga posiada przekrój drogowy z obustronnymi poboczami ziemnymi szer. ok 1,0m. oraz 

miejscami rowy przydrożne ziemne. 

W wyniku oceny wizualnej, konstrukcję nawierzchni jezdni ocenia się, iż jest w złym stanie 

technicznym. W nawierzchni powstały liczne uszkodzenia w tym koleiny, pozapadane krawędzie 

jezdni, pęknięcia podłużne w osi jezdni, na łukach poziomych, liczne pęknięcia siatkowe. Praktycznie 

cała powierzchnia jezdni jest poprzecinana łatami po naprawach cząstkowych. W ciągu całej drogi 

występują bardzo liczne pęknięcia siatkowe, które prawdopodobnie pozwalają wnikać wodzie 

opadowej  do wnętrza konstrukcji i niszczyć jej podbudowę. 

 

3.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na podstawie mapy zasadniczej i po zebraniu danych w terenie stwierdza się, w strefie 

projektowanych robót,  występują następujące uzbrojenia: 

– napowietrzne linie elektroenergetyczne eNN oraz w terenie niezabudowanym linia eWN,  

– podziemna sieć teletechniczna, 

– sieć wodociągowa Ø160 oraz Ø32 w m. Wikłów i Lgota Mała  

– sieć wodociągowa Ø90,110,160 oraz Ø32 w m. Widzów  

– kanalizacja sanitarna Ø160 w m. Widzów 

3.4. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowe oceniono na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski.  Z mapy tej 

wynika, że większość drogi jest posadowiona na gruntach niewysadzinowych, takich jak piaski 

oznaczone kolorem żółtym , opoki i margle oznaczone kreskowaniem skośnym koloru czarnego na 

żółtym tle. Miejscami szczególnie w miejscowości Lgota Mała droga posadowiona jest na gruntach 

spoistych oznaczonych kolorem różowym, będących pozostałością po morenie czołowej lodowca. W 

najbliższej okolicy występują również pozostałości po lodowcu w postaci skał narzutowych 

oznaczonych czerwonymi krzyżykami. Pomiędzy miejscowościami Wikłów i Lgota Mała istnieje pas 

terenu który zalega prawdopodobnie na gruntach namułowych i możliwe, iż jest to stare koryto 

rzeczne. Warunki wodne nie zostały ocenione ze względu na brak odwiertów geologicznych. 

3.5. Zieleń  

W obrębie istniejącego pasa drogowego oraz bezpośrednio przy nim znajdują się liczne 

drzewa oraz krzewy które w przewarzającej ilości są zlokalizowane poza obszarami 

zabudowanymi lub poza ścisłą zabudową. Przeważające gatunki to brzozy brodawkowate, jesiony 

wyniosłe, klony pospolite, lipy oraz pojedyncze sosny lub w skupiskach drzewa owocowe.     
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W miejscowości Wikłów wyliczono ok. 5 szt. liściastych drzew oraz ok. 0,002 ha krzewów. 

Pomiędzy Wikłowem i Lgotą Małą wyliczono ok. 23 szt. drzew liściastych oraz 3 szt. drzew 

iglastych, a także ok. 0,2 ha krzewów. 

W miejscowości Lgota Mała, szczególnie na początkowym odcinku w ciągu drogi rośnie ok. 

80 szt. drzew posadzonych w szpalerze po obu stronach drogi za istniejącym rowem ziemnym. 

Rosną tu również krzewy  w ilości ok. 0,3 ha. 

Kolejny szpaler drzew jest zlokalizowany w ciągu drogi po obu jest stronach miedzy Lgota 

Mała a Widzowem w ilości ok. 40 szt. Są to wysokie, dojrzałe drzewa o pniach, których średnica 

przekracza 100cm obwodu. Drzewa te rosną zbyt blisko drogi i stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ruchu. 

W miejscowości Widzów drzew również rosną w szpalerze ale po stronie południowej drogi  i 

jest ich ok 25 szt. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Założenia projektowe oraz parametry projektowanego odcinka 

 Kategoria drogi powiatowa, klasa lokalna Z (zbiorcza) od km 0+000 do km 0+910 – 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania gminy Kruszyna, 

 Kategoria drogi powiatowa, klasa lokalna G (główna) od km 0+910 do km 6+107, 

 prędkość projektowa 50 km/h w terenie zabudowanym, Vm(miarodajna)=70 km/h, 

 prędkość projektowa 70 km/h w terenie niezabudowanym, ,Vm(miarodajna)=90 km/h, 

 szerokość jezdni: 6,0m dla klasy Z oraz 6,0m dla klasy G, 

 szerokość chodnika 1,5-2,0m, miejscami zwężenie od 1,3 do 1,0m 

 konstrukcja jezdni dla  kategorii ruchu KR3, 

 przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o spadkach 2,0%, 

 przekrój poprzeczny chodnika, ścieżki i ciągu pieszo-rowerowego jednostronny o 

spadkach 2,0%, 

 roboty ziemne dla przedmiotowej inwestycji wymagają nadzoru archeologicznego 

 początek projektowanej DP 1006S połączony z projektem autostrady A1 

4.2. Rozwiązanie przebiegu trasy w planie i wysokościowe 

Trasę na większości projektowanego odcinka poprowadzono po istniejącym śladzie drogi. W 

obszarach zabudowanych droga posiada przekrój uliczny z jednostronnym i miejscami dwustronnym 

chodnikiem szer. od 1,5 do 2,0m ( zwężenia do 1,0m ). Poza obszarami zabudowanymi droga 

zmienia przekrój na drogowy z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0-1,5m oraz obustronnymi 

rowami ziemnymi. Szczegółowe rozwiązanie w planie przedstawiają rysunki Nr 2 arkusze 1-13. 

Projektowaną niweletę drogi poprowadzono mniej więcej po istniejącym poziomie jezdni 
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dostosowując drogę do sąsiadujących bram, ogrodzeń. Na odcinkach przekroju drogowego 

zaprojektowano również niweletę rowów ziemnych przydrożnych. Szczegółowo rozwiązanie 

wysokościowe przedstawiają rysunki nr 3 arkusze 1-8. 

 

4.3. Rozwiązanie odwodnienia drogi 

4.3.1 Opis projektowanego systemu odwodnienia. 

Przewidywany system odwodnienia drogi powiatowej 1006S zaprojektowany będzie w nawiązaniu do 

istniejącego ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz ustaleń Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów położonych w Gminie Kruszyna w sołectwie Wikłów 

zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kruszyna. Wody opadowe i roztopowe napływające na pas 

drogowy drogi powiatowej 1006S ujmowane będą na obszarach niezabudowanych do 

przewidywanych do wykonania rowów przydrożnych, a na obszarach zabudowanych do  kanalizacji 

deszczowej. Na całym odcinku przewidywanej do przebudowy drogi wyodrębniono pięć obszarów 

zlewni pokazanych na planie orientacyjnym: 

1) zlewnia m. Wikłów, F=33.0 ha, kanalizacja deszczowa  z odpływem Ø 400 do zbiornika 

retencyjnego rozsączająco - odparowującego o powierzchni 1000 m
2 
( zgodnie z ustaleniami MPZP) 

2) zlewnia obszar niezabudowany pomiędzy m. Wikłów i m. Lgota Mała, F=450.0 ha, rowy 

istniejącym rowie odwadniającym 

3) zlewnia m. Lgota Mała, F=145.0 ha, kanalizacja deszczowa  

rowu odwadniającego, na końcówkach zlewni poza obszarem zabudowanym rowy przydrożne z 

odpływem przejmowanym do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej 

300 do istniejącego rowu 

odwadniającego teren kolejowy, na obszarze niezabudowanym rowy przydrożne z odpływem 

przejmowanym do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej 

wu 

odwadniającego 

 

4.3.2 Ilość odprowadzanych wód opadowych. 

Obliczenia bilansowe ilości odprowadzanych wód opadowych z rozpatrywanego odcinka drogi 

powiatowej wykonano w oparciu o podział zlewni wód opadowych dokonany na planie orientacyjnym 

w skali 1 : 10 000. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej przeprowadzono metodą stałych 

natężeń. Przyjęto natężenie deszczu miarodajnego: p = 50 %, c = 20 lat, t =10 min, q = 127 dm
3
/s/ha i 

współczynnik spływu dla obszarów zieleni wynoszący:   = 0.05.Przepływ obliczeniowy wód 

opadowych odprowadzanych z poszczególnych obszarów zlewni określano wg wzoru:                       

                                                       Q = xx F x q          
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gdzie: współczynnik opóźnienia uwzględniający retencję terenową i kanałową. 

1) zlewnia m. Wikłów, F=33.0 ha,  

Qmax50% = 0.05 x 0.65 x 33.0 x 127 = 136.0 dm
3
/s  

 

2) zlewnia obszar niezabudowany pomiędzy m.Wikłów i m. Lgota Mała, F=450.0 ha,  

Qmax50% = 0.05 x 0.46 x 450 x 127 = 1314.0 dm
3
/s 

Qmax5% = 0.05 x 0.46 x 450 x 273 = 2825.0 dm
3
/s - przepust 

  

3) zlewnia m. Lgota Mała, F=145.0 ha, 

Qmax50% = 0.05 x 0.54 x 145 x 127 = 497.0 dm
3
/s  

 

4)  zlewnia m. Antoniów, F=11.0 ha, 

Qmax50% = 0.05 x 0.74 x 11 x 127 = 52.0 dm
3
/s  

 

5)  zlewnia m. Widzów, F=7.5 ha, 
 
    

Qmax50% = 0.05 x 0.78 x 7.5 x 127 = 37.0 dm
3
/s 

 

 

 

4.3.3 Charakterystyka jakościowa odprowadzanych wód opadowych. 

Ilości zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu 

zlewni obejmujących obszary niezurbanizowane charakteryzują się w odniesieniu do zlewni miejskich 

stosunkowo nieznaczną zmiennością wynikającą z braku znacznego zróżnicowania powodujących je 

czynników. Jednym z głównych czynników mającym wpływ na wielkość zanieczyszczeń wód 

opadowych i roztopowych jest częstotliwość i intensywność występujących opadów tzn. opady o 

małym natężeniu występujące po długich okresach bezdeszczowych, bądź wody pochodzące z 

roztopów wiosennych niosą największe ich ilości, natomiast opady długotrwałe i powtarzające się ze 

znaczną częstotliwością, bądź końcowe fazy spływu deszczów nawalnych są obciążone 

zanieczyszczeniami w niewielkim stopniu. 

W rozpatrywanej zlewni przebudowywanej drogi powiatowej 1006S i w jej sąsiedztwie nie były 

prowadzone dotychczas badania dotyczące stanu zanieczyszczeń odprowadzanych wód opadowych i 

roztopowych. Wielkość zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach przyjęto w oparciu o dane z 

literatury. Biorąc pod uwagę charakter rozpatrywanej zlewni w której najbardziej znaczący udział 

mają tereny niezabudowane, lasy, tereny zieleni, tereny zabudowy luźnej i drogi lokalne przyjęto 

następujące wielkości średnich stężeń zanieczyszczeń: 

 zawiesina ogólna                           s = 50 g/m
3 
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 substancje ropopochodne               s = 1 g/m
3 
 

Stężenia zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych ujmowanych do rowów 

przydrożnych będą znacznie niższe od stężeń dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) z późniejszymi zmianami, t.j. zawartość 

zawiesin ogólnych będzie znacznie niższa niż 100 g/m
3
, a węglowodorów ropopochodnych niż 15 

g/m
3
. Wobec powyższego nie ma potrzeby stosowania procesu oczyszczania wód opadowych i 

roztopowych odprowadzanych ze zlewni rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej 1006S . 

4.3.4 Charakterystyka materiałów montażowych i konstrukcji obiektów. 

 Rury. 

Projektowane kanały deszczowe Ø 800 - Ø 200  i przykanaliki do wpustów ulicznych wykonywane 

będą z rur i kształtek kanalizacyjnych PEHD, SN8 kPa o połączeniach kielichowych uszczelnianych 

na uszczelki gumowe. Rurociągi posadowione będą na podłożu piaskowym i obsypane w strefie 

ochronnej piaskiem zagęszczanym warstwami.  

 Studzienki kanalizacyjne. 

Studzienki kanalizacyjne Ø 1.20 m i Ø 1.50 m o typowej konstrukcji z elementów betonowych 

prefabrykowanych o połączeniach uszczelnianych na uszczelki gumowe. Parametry techniczne 

betonu: beton C45/55 wg PN-EN 206-1, wodoszczelność W-8, nasiąkliwość do 5%, mrozoodporność 

F150. W dnie studzienek podstawy betonowe prefabrykowane posadowione na podsypce piaskowej o 

grubości 25 cm, powyżej kręgi betonowe przykryte płytą pokrywową żelbetową  prefabrykowaną 

opartą na żelbetowym pierścieniu odciążającym z włazem  żeliwnym kanałowym typu ciężkiego klasy 

D 400 wg PN-EN 124: 2000. Regulacja wysokościowa włazów za pomocą betonowych pierścieni 

wyrównujących i utrzymujących właz. Styki kręgów zatarte gładzią cementową. Zewnętrzne 

powierzchnie betonowe izolowane powłoką z preparatu hydroizolacyjnego. W dnie studzienek kinety 

z betonu C12/15, wewnątrz studzienek osadzone drabinki wykonane z pręta stalowego zabezpieczane 

antykorozyjnie powłoką malarską.      

 Wpusty uliczne. 

Żelbetowe wpusty uliczne ściekowe z osadnikami  o konstrukcji z typowych elementów żelbetowych 

prefabrykowanych, beton C35/45. Podstawy wpustów żelbetowe  Ø0.50 m posadowione na podsypce 

piaskowej o grubości 20 cm. Powyżej nadstawki żelbetowe Ø0.50 m, żelbetowe pierścienie 

odciążające i żelbetowe pierścienie utrzymujące wpust. Skrzynki ściekowe wpustów ulicznych 

żeliwne kołnierzowe 420 x 620 klasy D 400 typ WU1-D wg PN-EN 124: 2000 z kratą mocowaną na 

korpusie zawiasowo i ryglowaną osadzane na żelbetowych pierścieniach prefabrykowanych 

utrzymujących wpust i pierścieniach odciążających.  
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 Wloty z rowu do kanalizacji – wyloty z kanalizacji do rowu.    

Wloty z rowu otwartego do kanalizacji deszczowej i wyloty z kanalizacji deszczowej do rowu  

otwartego zaprojektowano w postaci żelbetowych ścianek czołowych prostych wylewanych w części 

fundamentowej z betonu C20/25, powyżej z betonu C25/30. Zewnętrzne powierzchnie betonowe 

ścianek czołowych stykające się z gruntem izolowane preparatem hydroizolacyjnym.  

 Rowy.    

Rowy ziemne o szerokości w dnie B = 0.40 m, nachylenie skarp 1:1,  spadek podłużny  

dna rowu imin = 0.2 %.  

 Przepusty drogowe pod koroną drogi    

Przepust drogowy w km 1+420 o wym. 2  x 1.40 m wykonany jako skrzynkowy dwuotworowy 

układanych na podłożu piaskowo tłuczniowym o gr. 45 cm. Na zakończeniach przepustu po obu 

stronach drogi powiatowej wykonane będą ścianki czołowe żelbetowe proste wylewane w części 

fundamentowej z betonu C20/25, powyżej z betonu C25/30. Zewnętrzne powierzchnie betonowe 

ścianek czołowych stykające się  z gruntem zaizolowane preparatem hydroizolacyjnym.  

Przepust drogowy w km 1+605 o przekroju z rur Ø800 PEHD o sztywności obwodowej SN16 

układanych na podłożu piaskowo tłuczniowym o gr. 45 cm.  

Przepust drogowy w km 4+887 o przekroju z rur Ø800 PEHD o sztywności obwodowej SN16 

układanych na podłożu piaskowo tłuczniowym o gr. 45 cm.  

Na zakończeniach przepustów rurowych po obu stronach drogi powiatowej wykonane będą ścianki 

czołowe żelbetowe proste wylewane w części fundamentowej z betonu C20/25, powyżej z betonu 

C25/30. Zewnętrzne powierzchnie betonowe ścianek czołowych stykające się  z gruntem zaizolowane 

preparatem hydroizolacyjnym. 

 Przepusty pod zjazdami indywidualnymi 

Przepusty z rur PEHD ø400 układanych na podłożu z pospółki o gr. 25 cm, ze ściankami 

prefabrykowanymi, betonowymi, skośnymi (otwór dwustopniowy 500/625) przystosowane do 

połączenia z rurami PEHD. 

4.4. Rozwiązania w zakresie środowiska naturalnego 

Realizacja inwestycji zgodnie z przedmiotową koncepcją wymaga wycięcia drzew w ilości ok. 90 

szt. oraz ok. 0,5 ha krzewów. 

 

4.5. Konieczność przebudowy infrastruktury niezwiązanej z 

funkcjonowaniem drogi  

W związku z realizacja zadania zgodnie z koncepcja programową zachodzi konieczność przebudowy 

infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi: 
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 Wodociąg Ø160  od km 2+575 do km 2+650 na dł. ok. 110m wraz z 5 przyłączami w 

miejscowości Lgota Mała 

 Napowietrzana sieć elektroenergetyczna eNN o dł. ok 530m wraz z przestawieniem i wymianą 

13 słupów w miejscowości Lgota Mała 

 Napowietrzana sieć elektroenergetyczna eNN o dł. ok 83m wraz z przestawieniem i wymianą 

1 słupa w miejscowości Wikłów 

 

5. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni drogi wyznaczono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r), „Katalog typowych 

konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych” IBDiM 1997 . 

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni jezdni, konieczność poszerzenia obustronnego 

jezdni oraz budowę kanału deszczowego w jezdni, przyjęto całkowita wymianę konstrukcji 

jezdni. 

Konstrukcja  DP 1006S i DP 1116S - KATEGORIA RUCHU KR3 , GRUPA NOSNOŚCI 

PODŁOŻA G1 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego 

mechanicznie zaklinowana  

Razem  

5cm 

6cm 

7cm 

 20cm 

 

38 cm 

Konstrukcja dróg dojazdowych do pól - KATEGORIA RUCHU KR1 , GRUPA NOSNOŚCI 

PODŁOŻA G3/G1 

Nawierzchnia z destruktu stabilizowana mechanicznie wraz z utrwaleniem 

powierzchniowym 

  Warstwa odcinająca z piasku stabilizowana mechanicznie 

Razem  

20cm 

    

15cm 

38 cm 
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Konstrukcja chodnika, opasek i zjazdów 

Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej kolorowej(szara na zjazdach) 

  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  

Razem  

6cm 

   3cm 

15cm 

24 cm 

 

Pobocza drogowe będą wykonane z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

o gr. 15 cm. 

5. Informacja o rejestrze zabytków 

Planowana inwestycja prawdopodobnie będzie musiała zostać objęta nadzorem 

archeologicznym szczególnie w zakresie robót ziemnych. W rejonie przedmiotowej drogi 

powiatowej DP 1006S znajdują się liczne stanowiska archeologiczne, kapliczka objęta 

ochroną Konserwatora Zabytków, usytuowana ok. 2,5m od krawędzi drogi. Dodatkowo układ 

przestrzenny wsi Lgota Mała objęty jest strefą konserwatorską ( w zakresie ochrony 

zasadniczych elementów rozplanowania wsi.) Szczegółowa lokalizacja na planie 

orientacyjnym będącym złącznikiem nr 3 do opisu technicznego.  

6. Eksploatacja górnicza 

Teren przeznaczony na inwestycje nie znajduje się w granicach terenu górniczego  

Opracował: 

mgr. inż. Łukasz Ramiączek 
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Załącznik Nr 1 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Gminy Kruszyna 
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Załącznik Nr 2 – Geologia 
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Załącznik Nr 3 – Wykaz form objętych ochroną konserwatorską 
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CZĘŚĆ 1.2 - GRAFICZNA 

 

Numer 

rysunku 

Numer 

arkusza 
Przedmiot rysunku Skala 

1 1 Plan orientacyjny 1:10 000 

2 1-13 Plan sytuacyjny  1:500 

3 1-8 Profile podłużny 1:50/1000 

4 1 Przekroje normalno konstrukcyjne 1:50/25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


