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1. Część opisowa

1.1. Opis techniczny ogólny

1.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest awaryjny remont kolektora kanalizacji  deszczowej
w ciągu drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa - Kalnica od km 11+010  do km 11+061
w m. Średnie Wielkie.

Inwestorem  jest  Starostwo  Powiatowe   w  Sanoku  –  Powiatowy  Zarząd  Dróg,
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.

Podstawą opracowania są:
-wizja lokalna i pomiary w terenie,
-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie”,
-Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania remontu.

Celem remontu  jest przywrócenie parametrów użytkowych uszkodzonego kolektora
kanalizacji deszczowej.

1.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi  powiatowej  zlokalizowany jest  w m.  Średnie  Wielkie
w okolicach miejscowego Kościoła.

1.1.3. Dane techniczne:

-klasa drogi powiatowej L,
-szerokość ist. jezdni: 5.00m,
-szerokość poboczy: 0.75m,
-długość kolektora: 55m,
-średnica kolektora: 60cm.

1.1.4. Stan istniejący i projektowany

W stanie obecnym na przedmiotowym odcinku drogi po stronie lewej zlokalizowane
są  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  pod  którymi  usytuowany  jest
uszkodzony,  wymagający  natychmiastowego  remontu,  kolektor  kanalizacji  deszczowej.
Kolektor wykonany jest z prefabrykatów betonowych.

Planuje  się  rozbiórkę  istniejącego  kolektora  i  wbudowanie  kolektora  z  rur  HDPE
ø60cm oraz odtworzenie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej i nawierzchni
przylegających zjazdów z drogi.  Dno rowu przydrożnego na wlocie i  wylocie kolektora
zostanie oczyszczone, wyprofilowane oraz umocnione.



1.2. Rozwiązania  konstrukcyjno-materiałowe  podstawowych  elementów
konstrukcyjnych i sposób ich wykonania

1.2.1. Droga w planie

Przedmiotowy odcinek drogi składa się z odcinków prostych i łuków kołowych. Nie
planuje się wprowadzania korekt jej przebiegu.

1.2.2. Przekrój poprzeczny i podłużny

Spadki  podłużne jezdni  pozostaną bez zmian (zawierają  się  w granicach 1÷2%),
podobnie spadki poprzeczne.

1.2.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano  następującą  technologię  wykonania  robót  oraz  konstrukcje  dla
nawierzchni:

1. istniejących miejsc postojowych:
- kostka betonowa wibroprasowana 20x10x8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,
- warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa łamanego 4/63 śr. gr. 15cm,

2. nawierzchni z kostki betonowej (chodnika)
- kostka brukowa betonowa 20x10x8cm,
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm,
- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm,

3. przejazdu przez chodnik (KM 10+943)
- kostka brukowa betonowa 20x10x8cm,
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm,
- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm,

4. zjazdu (KM 10+907)
- warstwa ścieralna z AC gr. 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm,
- warstwa odsączająca z mieszanki żw.-piask. gr. 20cm.

Krawężniki  chodnika  planuje  się  wykonywać  z  prefabrykatów  betonowych
wibroprasowanych  15x30x100,  ułożonych  na  ławie  betonowej  z  oporem  gr.  15cm.
Obrzeża  projektuje  z  elementów  betonowych  8x30x75  ułożonych  na  ławie  betonowej
gr. 10cm.

1.2.4. Odwodnienie

Kolektor  kanalizacji  deszczowej  wbudowany  zostanie  z  rur  HDPE  ø60cm.  Rury
ułożone będą na ławie  z  mieszanki  żwirowo-piaskowej  gr.  0.30m z obsypką i zasypką
również z mieszanki przy czym na gr. 5cm bezpośrednio przy rurze z piasku. 

Studzienki połączeniowe będą wykonane z kręgów betonowych ø100cm, studzienki
ściekowe natomiast z kręgów betonowych ø50cm z osadnikiem. Przykanaliki natomiast rur
PVC ø20cm  (posadowienie analogiczne do rur HDPE) ze spadkiem 2% do studzienek
połączeniowych. 



Dno  rowu  na  długości  10m  przed  wlotem  koletora  zostanie  umocnione
prefabrykatami  betonowymi  (KPED 01.03)  na ławie z  mieszanki  żwirowo-piaskowej  gr.
15cm  z  podsypką  cem.-piaskową  1:4  gr.  5cm.  Skarpy  rowów  umocnione  zostaną
prefabrykatami  betonowymi  ażurowymi  ułożonymi  na  warstwie  mieszanki  żwirowo-
piaskowej gr. 10cm.

1.2.3   Infrastruktura podziemna i naziemna

Poprzez  obszar  planowanej  przebudowy przebiegają  urządzenia  nadziemne sieci
elektroenergetycznej oraz podziemne przyłącza kanalizacji deszczowej.

W trakcie wykonywania robót drogowych należy na nie zwrócić szczególną uwagę.

1.2.5. Organizacja ruchu

Nie przewiduje się wprowadzania korekt do istniejącej organizacji ruchu.

1.2.6. Zieleń

Nie dotyczy.

1.2.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Nie dotyczy.
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