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METRYKA PROJEKTU  
 
 

 
 
PRZEDMIOT PROJEKTU:  Remont drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – Murów – DW   
                                                  454 od km 16+344 do km 28+583 
 
 
LOKALIZACJA :                  Droga powiatowa Nr 1344 O Wołczyn – Murów – DW454,    
                                                gmina Murów, działki nr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STADIUM PROJEKTU:     Uproszczony projekt wykonawczy remontu 
 
 
 
INWESTOR:                         Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
 
 
 
PROJEKTANT:                     inż. Roman Figura, nr ewid. upr.: 92/01/Op 
 
 
 
 
 

Odcinek I     - dz. nr 16 ark. 1; dz. nr 146 ark. 2 obręb Grabice, 
Odcinek II   - dz. nr 211 ark. 7 obręb Zagwiździe, 
Odcinek III  - dz. nr 211 ark. 7 obręb Zagwiździe, 
Odcinek IV  - dz. nr 379 ark. 2 obręb Zagwiździe, 
                    - dz. nr 212 ark. 7 obręb Zagwiździe, 
                    - dz. nr 108/1 ark. 1 obręb Zagwiździe, 
Odcinek V   - dz. nr 474 ark. 3 obręb Murów, 
                    - dz. nr 320/2 ark. 7 obręb Grabczok, 
                    - dz. nr 320/1 ark. 6 obręb Grabczok, 
                    - dz. nr 190 ark. 4 obręb Kup. 
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OPIS TECHNICZNY  
 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt wykonawczy remontu drogi 
powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 w Gminie Murów od km 16+344  
do km 28+583. 
 Remont dotyczy następujących odcinków: 
I. odcinek od km 16+344 do km 16+931, długość: 587m 
II. odcinek od km 17+410 do km 18+055, długość: 645m 
III. odcinek od km 18+275 do km 18+533, długość: 258m 
IV. odcinek od km 18+831 do km 19+604, długość: 772m 
V. odcinek od km 23+083 do km 28+583, długość: 5500m 
 Niniejszy projekt określi sposób naprawy oraz zakres robót remontowych 
umożliwiających sporządzenie wyceny. Projekt służy jako załącznik do zgłoszenia wykonania 
robót remontowych. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
- podstawą do sporządzenia projektu jest stan drogi ulegający coraz większej degradacji 
  spowodowanej ruchem głównie ciężkich samochodów,  
- wizja w terenie,  
- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczny i ich usytuowanie (Dz. U. 
  Nr 43 z 14.05.1999r. Poz. 430), 
- ustawa z dnia 21.05.1985r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007r. z póź. 
  zm.), 
- ustawa z dnia 07.07.1994r. - prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z póź. zm.). 
 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 Zakres opracowania obejmuje uproszczony projekt wykonawczy remontu drogi 
powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – Murów – DW454 na pięciu odcinkach. Remont  
na odcinkach od I do IV polegał będzie na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni, 
ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu oraz uzupełnieniu poboczy materiałem 
kamiennym na całym remontowanym odcinku. Remont drogi na odcinku V polegał będzie  
na obustronnym poszerzeniu jezdni do 6,0 m, wykonania wyrównania nawierzchni jezdni 
istniejącej oraz ułożenia na całej szerokości i długości odcinka Nr V warstwy ścieralnej oraz 
wykonania obustronnych poboczy z materiału kamiennego na szerokości 0,5m. 
 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 Jezdnia na odcinkach od I do IV posiada nawierzchnię asfaltobetonową o szerokości 
od 5,0m do 5,2m. Ograniczona jest obustronnie poboczem gruntowym. W większości 
przebiega przez tereny leśne. Częściowo przez teren o zabudowie zagrodowej – rozproszonej. 
Jezdnia posiada liczne spękania, nierówności i ubytki w nawierzchni asfaltobetonowej.  
Na przeważającym odcinku pobocza są zawyżone co powoduje zaleganie wód opadowych  
i roztopowych wzdłuż krawędzi jezdni. 
 Jezdnia na odcinku V posiada nawierzchnię asfaltobetonową o szerokości od 5,2m do 
5,3m. Ograniczona jest obustronnie poboczem gruntowym przy krawędzi jezdni mocno 
zajeżdżonym z licznymi ubytkami, dziurami oraz zalegającą wodą opadową i roztopową. 
Cały odcinek V przebiega przez tereny leśne. Na przedmiotowym odcinku brak jest 
infrastruktury technicznej. Istniejąca jezdnia asfaltobetonowa posiada liczne spękania i ubytki 
w jezdni, bez oznak koleinowania. 
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5. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA 
5.1. Ogólny opis remontu i jego zakres 
 Remont nawierzchni dla odcinków od I do IV polega na: 
- wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną 
  grubości średnio 3 cm,  
- ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 4 cm na wszystkich czterech odcinkach,  
- utwardzenia pobocza kamieniem łamanym 0-31.5 mm, 
- uporządkowaniu i wyrównaniu terenu. 
 Remont nawierzchni dla odcinka V polega na: 
- wykonaniu prawostronnego poszerzenia jezdni z betonu B15 szerokości 35 cm i grubości 
  20 cm na warstwie odcinającej z piasku grubości 15 cm, z warstwą wiążącą asfaltobetonowa 
  grubości 4 cm, 
- wykonaniu lewostronnego poszerzenia jezdni szerokości 55 cm z kamienia łamanego 
   0-63mm grubości 30 cm na warstwie odcinającej z piasku grubości 15 cm, z warstwą 
   wiążącą asfaltobetonową grubości 4 cm, 
- wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni oraz poszerzenia, warstwą 
  asfaltobetonu średnio grubości 5 cm 
- ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 5 cm na całym odcinku nr V, 
- wykonaniu poboczy materiałem kamiennym szerokości 50,0 cm.  
 
5.2. Przekrój konstrukcyjny remontowanej nawierzchni i pobocza 
5.2.1. dla odcinków od I do IV 
- wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno - bitumiczną średnio 
  grubości  - 3 cm 
- warstwa ścieralna grubości  - 4 cm 
- szerokość warstwy ścieralnej  - 5,0 m 
- utwardzenie poboczy materiałem kamiennym na szerokości  - 0,5 m 
- materiał do utwardzenia pobocza – kamień łamany 0-31.5 mm grubości  - 0,1 m 
 
5.2.2. dla odcinka V 
- warstwa odcinająca z piasku średniego na poszerzeniach grubości  – 15 cm 
- poszerzenie prawostronne z betonu B-15 grubości  – 20 cm 
- poszerzenie lewostronne z kamienia łąmanego 0-31.5 mm  – 30 cm 
- warstwa wiążąca na poszerzeniach z asfaltobetonu grubości  – 4 cm 
- warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu grubości średnio  – 5 cm 
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu grubości  – 5 cm 
- szerokość warstwy ścieralnej  – 6,0 m 
- utwardzenie poboczy materiałem kamiennym grubości 13 cm na szerokości  – 0,5 m 
 
5.3. Profil podłużny i poprzeczny 
 Profil podłużny po remoncie nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejącego. 
Niweleta jezdni będzie podwyższona o grubość wyrównania (średnio 5 cm) i grubość 
warstwy ścieralnej 5cm.  
 Przekrój poprzeczny nawierzchni jezdni – daszkowy jak dotychczas o spadku 2%,  
a na łukach jednostronny jak spadki istniejące. 
 
6. ORGANIZACJA RUCHU  
 Remont drogi będzie prowadzony połówkami jezdni bez zamknięcia drogi. Ruch 
będzie wahadłowy. Na tą okoliczność sporządzony będzie projekt organizacji ruchu, który 
określi stosowne oznakowanie robót i uzyska zatwierdzenie w Wydziale Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Opolu.  
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7. UWAGI KOŃCOWE 
 Zakres robót remontowych mieści się w całości w dotychczasowym obrysie 
nawierzchni i pobocza, nie wykracza poza granice pasa drogowego i zlokalizowany jest  
na następujących działkach: 

− odcinek I od km 16+344 do km 16+931 leży na działkach: 
            dz. nr 16 ark. 1; dz. nr 146 ark. 2, obręb Grabice,  

− odcinek II od km 17+410 do km 18+055 leży na działkach: 
            dz. nr 211 ark. 7 obręb Zagwiździe, 

− odcinek III od km 18+275 do km 18+533 leży na działkach: 
            dz. nr 211 ark. 7 obręb Zagwiździe, 

− odcinek IV od km 18+831 do km 19+604 leży na działkach: 
            dz. nr 379 ark. 2 obręb Zagwiździe, 
            dz. nr 212 ark. 7 obręb Zagwiździe,  
            dz. nr 108/1 ark. 1 obręb Zagwiździe, 

− odcinek V od km 23+083 do km 28+583 leży na działkach: 
            dz. nr Dz. nr 474 ark. 3 obręb Murów,  
            dz. nr 320/2 ark. 7 obręb Grabczok,  
            dz. nr 320/1 ark. 6 obręb Grabczok,  
dz. nr 190 ark. 4 obręb Kup. 
 
8. SPIS RYSUNKÓW 
Rys. nr 1a – Plan Orientacyjny 1 skala 1:25 000 
Rys. nr 1b – Plan Orientacyjny 2 skala 1:25 000 
Rys. nr 2 – Przekrój 1-1 dla odcinków od nr I do nr IV 
Rys. nr 3 – Przekrój 2-2 dla odcinka V 










