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OPIS TECHNICZNY
do projektu obsługi komunikacyjnej pompowni i zbiorników wody w m. Wilkszyn
k/Wrocławia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 zlecenie Inwestora,
 wytyczne Inwestora,
 podkład geodezyjny w skali 1:500,
 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
dnia 14 maja 1999r.),
 inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,
 uzgodnienia branżowe.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obsługi komunikacyjnej
projektowanej pompowni wody i zbiorników wodociągowych w m. Wilkszyn, Gmina
Miękinia, Powiat Średzki.
3. STAN ISTNIEJĄCY
Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję jest niezagospodarowany.
Droga gminna niepubliczna na działce nr 589 posiada nawierzchnię bitumiczną
szer. 3,00-4,50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi.
Zgodnie z dokumentacją geologiczną wierzchnią warstwę stanowi humus o
miąższości 60-70 cm. Poniżej występują piaski średnie, średniozagęszczone.
Zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości ok. 1,0 m p.p.t.
4. OPIS PROJEKTU
W ramach niniejszego projektu przewidziano zjazd z drogi gminnej niepublicznej,
drogę dojazdową wzdłuż projektowanych instalacji długości ok. 60,0m oraz 5 mp do
parkowania prostopadłego dla samochodów osobowych.
Zjazd będzie posiadał szer. 5,0m z promieniami wyokrąglającymi R=5,0m.
Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych pokazano na załączonej
planszy drogowej.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla powierzchni komunikacyjnych przewiduje się nawierzchnię o następującym
układzie warstw:
Drogi i place wewnętrzne:
- kostka betonowa
gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 3 cm
- kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5
gr. 10 cm
- kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/63
gr. 15 cm
- pospółka
gr. 30 cm
Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥100MPa.
Warstwę kruszywa łamanego należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,03; E2≥140 MPa.
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Chodniki:
- płytki betonowe 35x35x5
- miał kamienny 0/5
- podsypka piaskowa

gr. 5 cm
gr. 3 cm
gr. 5 cm

Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania: Is≥0,98; E2≥80MPa.
Warstwę kruszywa łamanego należy zagęścić do uzyskania: Is≥1,0; E2≥120 MPa.
Obramowanie nawierzchni jezdnych stanowi krawężnik bet. 12x25cm. Krawężnik
należy posadawiać na ławie bet. z betonu C12/15 gr. 15 cm.
Obramowanie chodników stanowi obrzeże bet. 6x20 cm na ławie bet. C12/15
gr. 10 cm.
Projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z wymogami odpowiednich
norm przedmiotowych.
Szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na przekrojach
konstrukcyjnych.
6. ODWODNIENIE
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane są powierzchniowo
w teren.
7. ROBOTY ZIEMNE
Drogowe roboty ziemne, po zdjęciu warstwy humusu sprowadzają się do
wykonania częściowego korytowania i wyprofilowania dna koryta.
Dno koryta należy wyprofilować i odpowiednio zagęścić do uzyskania wskaźnika
zagęszczenia Is≥1,0.
W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy
prowadzić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
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