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1. DANE OGÓLNE 

1.1 INWESTOR 
Miejski Zarząd Dróg 
ul. Mickiewicza 14 
 43-430 Skoczów 

1.2 PODSTAWA FORMALNO PRAWNA 
 Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. z 2019r. poz. 1186  

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935 z późniejszymi zmianami); 

1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane celem dokonania zgłoszenia robót budowlanych 

polegających na remoncie nawierzchni jezdni oraz pobocza drogi gminnej. Opracowanie zakresem 
obejmuje drogę gminną nr 430161S- ul. Torową w Skoczowie wraz z wlotem do skrzyżowania z drogą 
powiatową – ul. Kiczycką.  

1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
- mapa zasadnicza wraz z ewidencyjną w skali 1:500; 
- inwentaryzacja i pomiary w terenie; 
- dane ewidencyjne. 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 3,5 do 4,5m 

oraz utwardzone pobocza przerastające trawą. Nawierzchnia drogi wg oceny stanu jezdni wykonanej 
w 2018 roku jest w stanie złym z licznymi zapadnięciami i spękaniami, nierównymi i zapadniętymi 
krawędziami, powodującymi powstawanie zastoisk wody opadowej.  Zły stan nawierzchni 
nierówności oraz liczne zastoiska wody znacznie znacząco obniżają poziom bezpieczeństwa 
użytkowania drogi. 

2.2 DANE EWIDENCYJNE 
Działki inwestycyjne nr: 1168, 534, 536, 549/10, 539, 540/4, 550/10, 541/3, 548/1, 542/1, 

544/1, 545/1, 546/1, 547/1, 1169/1, 1167, 543/1 
Województwo:    śląskie 
Powiat:    cieszyński 
Jednostka ewidencyjna:  Skoczów 
Obręb:     obręb nr 2 

2.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
W ramach zamierzenia przewiduje się remont drogi w zakresie obejmującym: 

 a) roboty ziemne (ścinanie poboczy) wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku 
 b) oczyszczenie istniejących warstw bitumicznych 
 c) skropienie warstw bitumicznych emulsja asfaltową 
 d) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
 e) regulacja pokryw urządzeń podziemnych 
 f) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
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 g) odtworzenie poboczy z kruszywa kamiennego 
 h) wykonanie progów zwalniajacych z betonowej kostki brukowej 
 i) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

 
Zaprojektowany remont drogi zakłada wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na 

istniejącym przebiegu bez zmiany jej szerokości. Remont znajduje mieści się w granicach obecnego 
pasa drogowego drogi gminnej. Przebieg mieści się w granicach jednostki komunikacyjnej oznaczonej 
symbolem „22aKDD„ miejscowego planu zagospodarowania terenu.  

Z uwagi na gęstą zabudowę wzdłuż drogi, jej profil zostanie dostosowany do wysokości 
istniejących zjazdów bramowych. 

W przekroju przyjęto jezdnię z 2% daszkowym spadkiem porzecznym w kierunku pobocza. Obecne 
pobocza zostaną ścięte i ponownie obustronnie uzupełnione kruszywem kamiennym na szerokości 
0,5 metra.  

2.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Zgodnie z ustaleniami  Inwestora przyjęto następującą konstrukcję: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S    -4 cm 
- warstwa sczepna z emulsji C60 B3 ZM 
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W    -4 cm (uśrednione) 
- warstwa sczepna z emulsji C60 B3 ZM 
- istniejące warstwy bitumiczne 
 








