
 

OPIS TECHNICZNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG 
 
 

1. Dane ogólne 

1.1. Temat i zakres opracowania 

Tematem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po 

zakończeniu prac związanych z budową wodociągu dla dwustronnego zasilania Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Zasadniczym zagadnieniem jest 

zapewnienie prawidłowej nawierzchni dla funkcjonowania ciągów komunikacyjnych na terenie 

wewnętrznym szpitala do wymaganych przez Inwestora parametrów technicznych, powoduje 

konieczność odtworzenia nawierzchni tłuczniowej, żwirowej i z kostki typu trylinka. 

Wszystkie ciągi wewnętrzne, w którym będzie prowadzony wodociąg, po zakończeniu prac 

związanych z odtworzeniem nawierzchni nadal będą spełniać dotychczasowe funkcje 

komunikacyjne. 

 
1.2. Cel opracowania 

Tematem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni w związku z budową 

wodociągu dla dwustronnego zasilania Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku. 

 
1.3. Inwestor 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Państwowy Szpital dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik. 

 
1.4. Podstawa opracowania 

Założenia do niniejszego opracowania stanowią: 

• zlecenie Inwestora 

• mapa do celów projektowych 

• wizja w terenie 

 
2. Zakres opracowania 

 Zgodnie z decyzja dyrekcji szpitala, po wykonaniu wodociągu na terenach wewnętrznych należy 

odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego. 

Przedmiotowe ciągi komunikacyjne, zlokalizowane są na terenie należącym do Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.  



Z uwagi na ograniczony charakter robót polegający zasadniczo na odtworzeniu nawierzchni 

w miejscu wykopu pod projektowany wodociąg (według odrębnego opracowania) opis stanu 

istniejącego ograniczono do opisu dotyczącego nawierzchni dla poszczególnych ciągów.  

 
2.1. Dokumentacja fotograficzna - stan istniejący 

Nawierzchnia chodników wysypanych żwirem i ograniczonych dwustronnie obrzeżami  

 

 

Nawierzchnia drogi dojazdowej utwardzonej tłuczniem 

 

 



Nawierzchnia drogi wewnętrznej szpitala o nawierzchni z kostki betonowej typu trylinka gr. 12cm 

ograniczona dwustronnie krawężnikami 

 

 

2.2. Wytyczne wykonawcze 

Po wykonaniu wodociągu i zasypania wykopu, zgodnie z technologią robót, należy wykonać: 

a) dla nawierzchni żwirowej (chodniki) 

• warstwę żwiru o frakcji 8-16mm o grubości 5cm stabilizowana mechanicznie 

• podbudowę z kruszywa łamanego o frakcji 0-40mm grubości 10cm stabilizowana mechanicznie  

• warstwę odsączającą z pospółki o frakcji 0-32mm grubości 10cm stabilizowana mechanicznie  

b) dla nawierzchni tłuczniowej (drogi dojazdowe) 

• podbudowę z kruszywa łamanego o frakcji 0-40mm grubości 15cm stabilizowana mechanicznie 

• podbudowę z kruszywa łamanego o frakcji 32-63mm gr. 15cm stabilizowana mechanicznie  

• warstwę odsączającą z pospółki o frakcji 0-32mm grubości 10cm  stabilizowana mechanicznie 

c) dla nawierzchni z kostki typu trylinka (drogi dojazdowe) 

• nawierzchnię z kostki typu trylinka o grubości 12cm  

• podsypka cementowo – piaskowa o grubości 5cm stabilizowana mechanicznie 

• podbudowę z kruszywa łamanego o frakcji 0-40mm grubości 15cm stabilizowana mechanicznie  

• podbudowę z kruszywa łamanego o frakcji 32-63mm gr. 15cm stabilizowana mechanicznie  

• warstwę odsączającą z pospółki frakcji 0-32mm grubości 10cm stabilizowana mechanicznie 

Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z PN-s-02205 "Drogi samochodowe - Roboty ziemne. 

Wymagania i badania". 



3. Organizacja ruchu 

3.1. Wytyczne prowadzenia i zabezpieczenia robót 

Wszystkie roboty wynikające z zakresu niniejszego opracowania należy prowadzić pod 

nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 
3.2. Termin realizacji 

Ze względu na charakter prac odtworzenia nawierzchni, przedmiotowe opracowanie nie 

zawiera projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wszystkie prace będą prowadzone 

w uzgodnieniu z dyrekcją szpitala, aby nie utrudniać jego funkcjonowania. 

 
3.3. Założenia ogólne 

Wszystkie znaki użyte do oznakowania robót powinny być wykonane z folii odblaskowych. 

Znaki drogowe winny należeć do grupy znaków średnich. 

Skrajnia ustawienia znaków: 

• pozioma: krawędź boczna znaku musi znajdować się min. 0,5m od krawędzi asfaltu, 

• pionowa: krawędź dolna znaku musi znajdować się min. 2,2m od poziomu asfaltu. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót powinny 

być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz utrzymane w należytym stanie w okresie 

prowadzenia robót. Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym (np. 

koparka) powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej. 

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

powinny zapewniać stabilność. Osoby wykonujące czynności związane z robotami powinny być 

ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej i wyposażone w elementy odblaskowe. 

Zapory drogowe zabezpieczające miejsce prowadzenia robót należy umieszczać na wysokości od 

0,9m do 1,1m mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. Taśmy 

ostrzegawcze U-22 mogą być stosowane jedynie do wygradzania miejsc robót znajdujących się w 

miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych. Wygrodzenia 

taśmami ostrzegawczymi powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,0m od tych 

miejsc. Wygrodzenie taśma ostrzegawczą jest dopuszczalne tylko przy wykopach do głębokości 

0,5m przy zachowaniu powyższych warunków.  
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