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1 Część ogólna 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd 
ul. Morska 1 
82-100 Nowy Dwór Gd.

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa,
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500,
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71

Poz. 838 ze zm.),
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. – tekst jednolity),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

1.3 Przedmiot i zakres projektu 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest zamienny projekt wykonawczy branyż 
drogowej przebudowy drogi powiatowej 2303 G Rychnowo uŻławskie – Myszewko - 
(Myszewo). 

2 Cz teęśćchniczna 

2.1 Stan istniejący 
W stanie istniejącym analizowany odcinek drogi powiatowej nr 2303G na odcinku 

Rychnowo Żuławskie – Myszewko od km około 2+125,14 do km 4+536,80 posiada 
nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,5 m i przekroju drogowym. Istniejąca 
nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Na nawierzchni widać liczne 

spękania o charakterze zmęczeniowym. W obszarze opracowania zlokalizowane są 
podziemne sieci: teletechniczna, wodociągowa oraz energetyczna. 
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2.2  Stan projektowany 

2.2.1 Parametry techniczne 
Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

Przyjęto następująca parametry techniczne: 

Podstawowe różnice pomiędzy stanem projektowanym, a stanem istniejącym to: 

2.2.2 

• odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2303G,

• Wykonanie poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni na odcinku od km 2
+125 ,14do km 4+536,80.

• budowa odcinka chodnika w miejscowości Myszewko,

• wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

• budowa i przebudowa zjazdów.

Plan sytuacyjny 

Jezdnię drogi powiatowej nr 2303G zaprojektowano o szerokości 5,0 m i przekroju 

drogowym na przeważającym odcinku. Na odcinku od km około 2+330 do km około 2+390 

zaprojektowano jezdnię o przekroju półulicznym.  Wzdłuż jezdni zaprojektowano pobocza 

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0.75m.  

Istniejące zjazdy z drogi powiatowej przewidziano do przebudowy w celu 

dostosowania ich parametrów do normatywnych. Nawierzchnię zjazdów do zabudowań 

zaprojektowano jako bitumiczne, a nawierzchnię zjazdów na pola uprawne 
zaprojektowano z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W rejonie 

istniejących przepustów pod drogą powiatową zaprojektowano ustawienie barier 
ochronnych N2W2.  

Od km 2+330 do km 2+390 zaprojektowano chodnik przy krawędzi jezdni o 

szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej pozyskanej z rozbiórki 

istniejącego chodnika. Od strony jezdni zaprojektowano ustawienie krawężnika 
betonowego na ławie z betonu klasy C12/15 z oporem.  

Istniejące kable przechodzące pod projektowanymi zjazdami przewidziano do 

zabezpieczenia dwudzielnymi rurami osłonowymi o średnicy 110 mm.  

Parametr techniczny Wielkość 
Klasa drogi Z 

Prędkość projektowa 50 km/h 

Przekrój 1x2 

Kategoria ruchu KR2 

Szerokość jezdni (min.) 5,0 m 

Szerokość pobocza 0.75 m 
Szerokość chodnika 2,0 m 



MAXPROJEKT 

Strona: 5 

2.3 Oznakowanie 

Przewiduje się wprowadzenie stałej organizacji ruchu we wrześniu 2018 r. 

2.3.1 Oznakowanie pionowe. 

Znaki zaprojektowano jako znaki średnie. Tarcze znaków rozmieszczono na 
stalowych słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy usytuować 
poza skrajnią drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków 
należy umieścić na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni 
chodnika. Tracze znaków powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica 
pokryte folią odblaskową typu II.  

2.3.2 Oznakowanie poziome. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe białe. Materiały 
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzować się dobrą 
widocznością, dobrą przyczepnością do podłoża oraz dużą odpornością na ścieranie. 

Opis sporządził: 

mgr inż. Mateusz Jezierski 








