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Cz^sc opisowa

Zatsjcznik nr 1
DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi w miejscowosciach
Nowy R^kawiec - Nepomucenow
(odcinek o dtugosci 990,00 m)
2. Parametry techniczne
a) klasa techniczna drogi

- nie okresla sie

b) predkosc projektowa

- 30 km/h

c) kategoria terenu

- ptaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego

- zamiejski

e) szerokosc jezdni

- 3.00 m

f) szerokosc poboczy

- 0.50 m

g) liczba pasow ruchu

- nie okresla sie

h) szerokosc chodnikow

- nie przewiduje sie

3. Konstrukcja nawierzchni
od km 0+000.00 do km 0+990.00
a)

Projektowana nawierzchnia bitumiczna przez wykonanie warstwy
grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

b) Projektowane wyrownanie
srednio 100 kg/m2
c)

scieralnej

podfoza bitumicznego betonem asfaltowym

o

AC11W

Istniejqce podtoze bitumiczne o grubosci srednio 4 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego

4. Kategoria ruchu

- KR-1

5. Odwodnienie drogi

- powierzchniowe

6. Obiekty inzynierskie, w tym:

a) mosty

- nie przewiduje sie

b) wiadukty

- nie przewiduje sie

c) przepusty

- nie wystepuja.

7. Przystanki, zatoki, parkingi

- nie przewiduje sie

8. Zjazdy

- istniejcjce bez zmian

9. Urza^dzenia bezpieczehstwa ruchu

- oznakowanie
pionowe (wymiana)

10. Rozwia^zania nietypowe

- nie ma

11. Przebudowa urza^dzeri koliduja^cych

- nie ma

12. Rodzaj i zakres opracowania

projekt budowlany
uproszczony

Opracowat:

igr inz. Jaiea Killman
upr. ptoj. nr 126/92Bk-ce w specjaln.
konstil. - inz. w zakriesie dr6g i mostow
par.2 ilst.l pkt.l i p/r.13 ust.l pkt.3 lit.b

Zahjc/nik nr 2
OPIS TECHNICZNY
1. WST^P
Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze

stanowi projekt

przebudow^ gminnej drogi dojazdowej relacji Nowy Rekawiec -

budowlany

na

Nepomucenow,

zlokalizowanej na dzialkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 23 i 19, na odcinku o
dlugosci 990,00 m. Droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Budziszewice w Powiecie
Tomaszowskim.
Niniejszy projekt obejmuje wyl^cznie roboty drogowe i zostat opracowany przy
pomocy nast^puj^cych materialow:
a) Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;
b) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegolowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);
c) Ogolne Specyfikacje Techniczne - seria opracowana przez GDDP w Warszawie;
d) Dane wyjsciowe do projektowania ustalone przez Zamawiajqcego;
e) Zlecenie Gminy Budziszewice;
J)

Podklad mapowy z ewidencji gruntow miejscowosci Nepomucenow w skali 1:5000;

g) Fragment ortofotomapy

(zdjecia

satelitarnego) przedstawiajqcy

przedmiotowy

odcinek drogi;
h) Wyniki pomiarow sytuacyjno

wysokosciowych i obserwacji uzupelniajqcych

projektanta.
Okreslenie zakresu robot. Przewiduje sie, ze w ramach przebudowy gminnej drogi
dojazdowej Nowy Rekawiec - Nepomucenow, zlokalizowanej w calosci na dzialkach
oznaczonych numerami 23 w obrebie Nowy Rekawiec i 19 w obrebie Nepomucenow
(patrz rysunek nr 2), zostanie zrealizowany nastepuj^cy zakres robot:
1) Oczyszczenie i wyrownanie istniejqcego podloza bitumicznego betonem asfaltowym
w ilosci srednio 100 kg/m2 - 341,0 Mg (powierzchnia wyrownania 3410 m2);

2) Wykonanie nawierzchni bitumicznej — warstwy scieralnej na calej szerokoscijezdni
z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm — 3300,0 m2;
3) Wzmocnienie poboczy gruntowych destruktem bitumicznym na grubosc 10 cm 1100,0 m2

2. OPIS STANU ISTNIEJ^CEGO
Zakres robot. Piano wane roboty drogowe beda^ obejmowaly odcinek istniej^cej gminnej
drogi dojazdowej relacji Nowy Rekawiec

Nepomucenow o dlugosci 990,00 m,

przebiegaj^cej na dzialkach oznaczonych nr 23 i 19, przedstawiony na rysunku nr 1 ,,Plan
orientacyjny". Odcinek objety niniejszym projektem przebiega przez niezabudowane
obszary upraw rolnych. Pocz^tek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy przyjeto
w km 0+000.00 - w obrebie skrzyzowania z droga^ gminna^ Mierzno — Nowy Rekawiec o
nawierzchni bitumicznej. Natomiast zakonczenie odcinka przyjeto w km 0+990.00 - na
wlocie na skrzyzowanie z droga^ gminn^ prowadza^ do miejscowosci Nepomucenow.
Zakres przebudowy obejmie wyl^cznie teren dwoch dzialek oznaczonych numerami 23 i
19, stanowi^cych pas drogowy przedmiotowej gminnej drogi dojazdowej. Na odcinku
piano wanym do przebudowy wystepuje jedno skrzyzowanie posrednie z droga^ dojazdow^
do miejscowosci Nowy Rekawiec (dzialka nr 82).
Ohcia/t-nie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych
przyjeto, ze dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej obciazenie nalezy przyj^c jak dla
kategorii KR-1.
Kategoria drogi i klasa techniczno — funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga
nie jest zaliczona do kategorii drog gminnych i stanowi ogolnodostepn^ niepubliczn^
drog^ wewn^trzn^ (dojazdow^), a swoimi parametrami odpowiada klasie technicznej D.
Droga ta znajduje sie w zarz^dzie Wojta Gminy Budziszewice.
Szerokosc istniej^cego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej jest stala i wynosi
4,00 m. Szerokosc ta jest wystarczaj^ca dla pianowanego zakresu prac drogowych,
przewidzianych wyl^cznie w obrebie jezdni i poboczy. Wszystkie piano wane roboty

zwiqzane z przebudowy odbywac sie b^d^ w obr^bie korony drogi, w pasie drogowym
gminnej drogi dojazdowej relacji Nowy Rekawiec - Nepomucenow.
Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi gminnej o dlugosci 990,00 m,
przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie plaskim. Otoczenie drogi stanowi^
grunty rolne wsi Nowy Rekawiec i Nepomucenow, a na odcinku od km 0+500 do km
0+990 po stronie prawej - lasy.

Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne. W obrebie przedmiotowej gminnej drogi
dojazdowej nie wyst^puja^ uwarunkowania, ktore moglyby wplyn^c w niekorzystny sposob
na przebudowy jej poszczegolnych elementow. Podloze gruntowe pod droga^ zalicza si$ do
kategorii Gl. W obrebie pasa drogowego w podlozu do gl^bokosci 1,0 m wyst^puj^ piaski
srednie i zwiry. Zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie ponizej 2,0 m od poziomu
terenu. Nie wystej>uja_ w podlozu grunty o malej nosnosci. Droga nie przebiega na terenach
zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

Nawierzchnia. Na calym odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy wyst^puje
popekana

i

zdeformowana

nawierzchnia

bitumiczna

o

sredniej

grubosci

nie

przekraczaj^cej 3 cm (pojedyncza warstwa betonu asfaltowego) i szerokosci 3,10 - 3,20 m.
Nawierzchnia istniej^ca przed ulozeniem nowej warstwy wymaga wykonania wst^pnego
wyrownania profllu poprzecznego betonem asfaltowym. Nawierzchnia bitumiczna
charakteryzuje

si$ wyst^powaniem licznych spekan podluznych i poprzecznych,

si^gaj^cych podloza. Ponadto na jezdni wyst^puj^ podluzne koleiny o gl^bokosci do 3 cm,
liczne ubytki pojedyncze ubytki przykraw^dziowe i lokalne zanizenia. Spadki poprzeczne
s§ zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Przed
przyst^pieniem do realizacji docelowej nawierzchni, w celu odtworzenia wlasciwego
profilu poprzecznego o spadku jednostronnym, konieczne b^dzie wykonanie wyrownania
istniej^cej nawierzchni betonem asfaltowym.
Droga posiada obecnie w^skie (okolo 0.5 m) pobocza gruntowe o nawierzchni trawiastej.
Istniej^ce zjazdy na poszczegolne drogi polne i dzialki posiadaj^ nawierzchnie gruntow^.
Odwodnienie. Droga gminna relacji Nowy Rekawiec - Nepomucenow na odcinku
przeznaczonym do przebudowy, zlokalizowanym na dzialkach o numerach 23 i 19, na

odcinku od km 0+500 do km 0+990 posiada (po stronie prawej) row odwadniaj^cy,
odprowadzaj^cy wody opadowe i roztopowe poza pas drogowy. Na pozostalym odcinku
droga nie posiada odwodnienia. Odwodnienie korony drogi odbywa si$ tarn w sposob
grawitacyjny poprzez

splyw wody na trawiaste pobocza

s^siaduj^ce

z jezdni^.

Odwodnienie korony drogi na odcinku pozbawionym rowu jest ulatwione w wyniku
niewielkiego wyniesienia jezdni w stosunku do s^siaduj^cego terenu.
Z powodu niewielkiej szerokosci pasa drogowego, wynosz^cej zaledwie 4.0 m,
uniemozliwiaj^cej ewentualne roboty ziemne poza korony drogi, na obecnym etapie
przebudowy nie przewiduje sie wykonania nowych rowow odwadniaj^cych. Po dokonaniu
szczegolowych ogl^dzin w terenie stwierdzono, ze nie ma rowniez potrzeby budowy
nowych przepustow pod korony drogi.
Urz^dzenia obce. W pasie drogowym przedmiotowej drogi i jego s^siedztwie nie
wyst$puJ4 zadne urz^dzenia obcej infrastruktury podziemnej i naziemnej, ktore moglyby
kolidowac z pianowan^ przebudowy drogi.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objetej projektem nie wystepuj^ drzewa, ktore moglyby
kolidowac z planowanymi robotami, zwi^zanymi z przebudowy.
Ocena ogolna. Droga dojazdowa relacji Nowy Rekawiec - Nepomucenow na odcinku od
km 0+000 do km 0+990 posiada wyeksploatowana, spekana^ i zdeformowan^ nawierzchnie
bitumiczn^. Istniej^ca nawierzchnia w okresie opadow i roztopow, z uwagi na koleiny i
ubytki stanowi zagrozenie bezpieczenstwa dla uczestnikow ruchu, w tym szczegolnie dla
samochodow osobowych. Z uwagi na rosn^cy ruch ciezkich pojazdow rolniczych droga
kwalifikuje sie do pilnej przebudowy (wzmocnienia) konstrukcji jezdni oraz poboczy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Parametry techniczne. Przewiduje sie, ze po zakonczeniu przebudowy gminna droga
dojazdowa Nowy Rekawiec - Nepomucenow na odcinku o dhigosci 990 m uzyska
nastepuj^ce parametry:
> Klasa techniczna

nie okresla si$

> Obci^zenie ruchem

KR1

> Szerokoscjezdni

3.00m

> Szerokosc poboczy

0.50 m

> Predkosc projektowa

30 km/h

> Przechylka jezdni na prostej

2 % (jednostronna)

> Przechytkajezdni nalukach

2 % (jednostronna)

> Promienie lukow pionowych wkleslych

nie okresla sie

> Promienie lukow kolowych wypuklych

nie okresla sie

> Promien wyokr^glaj^cy na skrzyzowaniach

R = 5.0m

> Odwodnienie

powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Bior^c pod uwag$ istniej^c^ konstrukcje oraz przewidywane
warunki ruchowe oraz warunki gruntowo - wodne, przyjeto do realizacji nastepuj^c^
konstrukcje:
km 0+000,00 - km 0+990,00:
a) Projektowana warstwa scieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S
50/70 wg PN-EN13108-1;
b) Projektowane wyrownanie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1
w ilosci srednio 100,0 kg/m2;
c) Istniejqca nawierzchnia bitumiczna grubosci 3 cm na podbudowie z kruszywa
lamanego.
Szczegolowy
/alac/niku nr 4.

zakres planowanych

robot

nawierzchniowych

przedstawiono w

Przebieg drogi w planie i profilu. Przeznaczony do przebudowy odcinek gminnej drogi
dojazdowej sklada sie z kilku odcinkow prostych, szeregu zalomow oraz 5 hikow
kolowych. Projektuje sie docelowo wykonanie jednostronnego profilu poprzecznego o
wartosci przechylki, wynosz^cej 2.0 %. Szerokosc projektowanej jezdni b?dzie wynosila
3.00 m.
Szerokosc poboczy wzmocnionych destruktem bitumicznym (warstwa^ o grubosci 10 cm)
wynosic b?dzie 0.50 m. Pobocza b?da^ posiadaly spadek poprzeczny o wartosci 6.0 % z
nachyleniem poza koron? drogi. Szczegolowe dane dotycz^ce szerokosci jezdni, poboczy i
wartosci

projektowanych

przechylek

zawieraj^:

zal^cznik

nr

4

„ Wykaz

robot

nawierzchniowych " oraz rysunek nr 3 „ Przekroj normalny ".
Przebudowa drogi dojazdowej relacji Nowy Rekawiec - Nepomucenow bedzie
polegac na:
± oczyszczeniu i uzupelnieniu drobnych ubytkow istniej^cej nawierzchni;
^ wykonaniu wyrownania istniej^cej jezdni z betonu asfaltowego AC11W w ilosci
srednio 100 kg/m2;
>t ulozeniu warstwy scieralnej AC1 IS o grubosci 4 cm na catej szerokosci jezdni;
4^ uzupemieniu poboczy o szerokosci 0,50 m destruktem bitumicznym na grubosc 10
cm;
Przekroj normalny wraz ze szczegoiem konstrukcyjnym jezdni przedstawiono na rysunku
nr 3.
Profil podtuzny drogi. Przewidziana do przebudowy droga gminna zlokalizowana jest w
terenie plaskim i posiada nawierzchnie o ustalonym, plynnym przebiegu. W zwi^zku z
planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety
do projektowanego przebiegu, przewiduje si? dokonanie zmiany poziomu jezdni w
stosunku do poziomu istniej^cego. Bior^c pod uwage projektowan^ grubosc warstw
nawierzchni, niweleta projektowana bedzie podwyzszona srednio o okolo 7 cm w stosunku
do niwelety istniej^cej.
Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej przewiduje
si? popraw? odwodnienia poprzez:
a) Projektowane spadki podluzne i poprzeczne nawierzchni;
b) Projektowane spadki poprzeczne poboczy;

c) Wyniesienie korony drogi o grubosc warstw projektowanej nawierzchni.
Po zakonczeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywac sie bedzie
powierzchniowo. W zwi^zku z piano wana^ przebudowy gminnej drogi dojazdowej Nowy
Rekawiec - Nepomucenow nie wprowadza sie zmian stanu wody na gruncie, a w
szczegolnosci nie wprowadza si$ zmian w kierunkach odplywu wod opadowych.
Oznakowanie pionowe. Przewiduje sie, ze po zakonczeniu robot nawierzchniowych na
pianowanym do przebudowy odcinku zarz^dca drogi dokona wymiany ismiej^cego
oznakowania pionowego.
Znaki i tablice miejscowosci zostan^ umieszczone w obrebie poboczy, zgodnie z
obowia^uj^cymi przepisami dotycz^cymi oznakowania pionowego: ,,Szczegotowe warunki
techniczne dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach " (stanowi^cymi zal^cznik do Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znakow z blachy ocynkowanej przewidziane
sajako ,,srednie". Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu.
Zatozenia do kosztorysowania. Przyjeto nastepuj^ce zalozenia:
>
>
>
>
>
>

Odleglosc transportu materialow kamiennych
Odleglosc transportu mieszanek bitumicznych
Koszty posrednie
Zysk
PodatekVAT
Naklady rzeczowe

-do 150km
- do 80 km
- 50 %
-5%
- 23 %
-wgKNNR-1,6

Opracowal:

mgr inz. Jactl^Cillman
upr. proj. nr 126/92|^k-ce w specjaln.
konsfr. - inz. w zaknesie drog i mostow
par.2 iis.t.1 pkt.l i »r.!3 ust.l pkt.3 lit.b
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Zah}c/n ik nr 3

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
dla zadania pn.:

,,Przebudowa drogi w miejscowosciach
Nowy R^kawiec - Nepomucenow"
o dtugosci 990.00 m (dziatki nr ew. 23, 19)
I.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

I. Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotycz^cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
II.

CZ^SC OPISOWA

1. Zakres robot:
a)

nawierzchnia (wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego o
grubosci 4 cm);

b)

podbudowa (wyrownanie podtoza bitumicznego betonem asfaltowym w
ilosci srednio 100 kg/m2);

c)

roboty u/upelnia jate (wzmocnienie i uzupelnienie poboczy destruktem).

2. Miejsce robot stwarzaj^ce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a)

Obiekt:

Droga

dojazdowa

wewngtrzna

relacji

Nowy

Rgkawiec

Nepomucenow;
gmina Budziszewice (pow. tomaszowski, wojewodztwo lodzkie).
b)

Lokalizacja:
od km 0+000,00 do km 0+990,00 (dzialki ozn. nr: 23, 19)

c) W obr^bie projektowanej drogi oraz w bezposrednim s^siedztwie wyst^puja
nast^puj^ce obiekty i urz^dzenia: grunty rolne, lasy, budynki mieszkalne ze zjazdami,
budynki gospodarcze, ogrodzenia posesji, sieci: wodoci^gowa i energetyczna oraz
teletechniczna wraz z przyt^czami i osprz^tem.
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3. Informacje na temat przewidywanych zagrozen wyst^puj^cych podczas realizacji
robot:
a)

miejsce zagrozenia: droga wewnetrzna (gminna) zlokalizowana na dzialkach nr
23 i 19, w zarzadzie Wojta Gminy Budziszewice;

b)

czas wyst^powania zagrozenia: okresli wykonawca robot,

c)

rodzaje zagrozen:
•

zagrozenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo - budowlanych
i urzadzen specjalistycznych (skrapiarki emulsji asfaltowej, rozkladarki mas
bitumicznych kruszywa, rowniarki, walce drogowe statyczne i wibracyjne,
zag^szczarki, pily do betonu i asfaltu, ladowarki, samochody ciezarowe);

•

zagrozenia zdrowotne: halas, wibracja, pyl, opary z masy bitumicznej i emulsji
asfaltowej;

•

zagrozenia pozarowe: praca maszyn i urzadzen, tankowanie pojazdow i sprzetu,
zaladunek materialow i rozladunek materialow;

•

zagrozenie dla srodowiska: zanieczyszczenie podloza gruntowego paliwem,
emulsja asfaltowa, pozostalosciami masy bitumicznej i kruszyw, uszkodzenie
korzeni i gal^zi drzew podczas robot.

4. Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robot:
•

zgodnie z opracowanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez organ
zarzadzajacy

ruchem

wykonywania robot

na

drodze

(stanowiska

projektem organizacji

ruchu

pracy wydzielone zaporami,

na

czas

zastawami,

pacholkami drogowymi); na czas wykonywania robot nawierzchniowych
przewiduje si? zamkni^cie dla ruchu odcinka obj^tego zadaniem i wprowadzenie
objazdu sasiednimi utwardzonymi drogami dojazdowymi.

5. Informacje o sposobie instruktazu pracownikow przed przyst^pieniem do
realizacji robot:
a)

pracownicy musza posiadac wymagane przepisami: kwaliflkacje - uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP, sa zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym
dzialan jego ograniczenia przez srodki techniczne, proceduralne i kontrolne.
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b)

Kierownik robot przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy BHP
podaj^cy zagrozenia wystepuj^ce na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed
zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym rowniez:
•

okresli zasady w przypadku wystajsienia zagrozenia:
wstrzymanie pracy,
ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
zabezpieczenie miejsca zagrozenia
ewentualne usuni^cie zagrozenia

c)

zgodnie z istniej^cymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot,
pracownicy maja^ stosowac srodki ochrony indywidualnej
•

podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami
odblaskowymi,

•
d)

spec] alistyczne: kaski ochronne, ochronniki sluchu, rekawice antywibracyjne

bezposredni

nadzor

nad

robotami

drogowymi

b^dzie

pemiony

przez

uprawnionego kierownika budowy, majstrow, brygadzistow.

6. Informacje na temat transportu i skiadowania materialow na budowie:
•

wszystkie

materialy

b^da^

przemieszczane

transportem

kolowym

oraz

urza_dzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materialu

7. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy
a)

sprz^t techniczny wyposazony jest w gasnice przeciwpozarowe i apteczki
pierwszej pomocy

b)

na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdowac
si$ podstawowy sprz^t przeciwpozarowy (gasnice, tlumice) oraz apteczka
pierwszej pomocy.

Uwaga:

Dokumentacja dotycz^ca prowadzonych robot hcd/ie dost^pna u
kierownika budowy

ngr inz. Jaoptf Killman
upr. pfoj. nr 126/92Kk-ce w specjaln.
konstr.U inz. w zakriesie drbg i mostow
par.2 ust'ls^kLl j Pff-13 ust.I pkt.3 lit.b.
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ZAtACZNIK NR 4. WYKAZ ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Lp.

Lokalizacja

Dfugosd

Wyrownanie betonem
asfaltowym AC11 W
w llosci 100 kg/m2

Warstwa Scieralna
AC11Sogrgt>.4om

Pobocza z destruktu
U^ViclCIJ
Sz&r

p/\i4/
[m2]

[m]

[m]

[m2]

[m]

[m2]

[m]

1

0+000.00

X

X

178.0

X

170.0

X

60.0

wlot na drog§ gminna.

2

0+000.00 - 0+990.00

990.00

3.10

3069.0

3.00

2970.0

2 x 0.50

990.0

ode. zasadniczy

3

0+990.00

X

X

163.0

X

160.0

X

50.0

wlot na drog§ gminna.

RAZEM

990.00

X

3410.0

X

3300.0

X

1100.0
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