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Załącznik nr 1  

do Decyzji Burmistrza Wolborza 

znak: ZOS.6220.6.14.2021.MJ 

       z dnia  11.01.2021 r. 

                                                                                            

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

I. Inwestor: 

Gmina Wolbórz, Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz 

Pełnomocnik:  Grzegorz Rudzki, ul. Góra Strzelecka 18, 97-330 Sulejów 

 II. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej Janów - Młoszów                    

o długości ok. l 756 m. Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Janów na działkach 

o nr ewid.: 103, 104, 106, oraz w miejscowości Młoszów na działce o nr ewid.: 278. 

Obecnie przedmiotowa droga posiada nawierzchnię gruntową o licznych 

nierównościach, które powodują powstawanie zastoisk wody. Szerokość istniejącego pasa 

drogowego jest nieregularna i wyznaczona przez granice działek przyległych do przedmiotowej 

drogi. Rowy lokalnie są zarośnięte oraz zamulone, w związku z czym tworzą się zastoiska 

wody. Przedmiotowa droga o nawierzchni gruntowej obsługuje ruch lokalny. 

Podstawowe wielkości planowanej inwestycji; 

 powierzchnia nowej konstrukcji jezdni - ok. 5 857,21 m2, 

 powierzchnia poboczy - ok. 2 635,00 m2, 

 powierzchni mijanek - ok. 560,00 m2. 

Parametry jezdni głównej będą następujące: 

 klasa drogi - D, 

 kategoria drogi - gminna, 

 kategoria ruchu - KR1, 

 szerokość jezdni - 3,00 ÷ 5,50 mb, 

 przekrój poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy, 

 spadek poprzeczny jezdni — 2% jednostronny, 

 szerokość poboczy - 0,75 m każde, 

 odwodnienie - jednostronny rów odparowujący, 

 pobocze - utwardzone dostosowane do spadku jezdni, 

 pochylenie niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety. 

Zakres robót będzie obejmował: 

 częściową rozbiórkę nawierzchni gruntowej, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

 ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej. 

Istniejące przepusty drogowe pod koroną jezdni głównej zostaną udrożnione, 

oczyszczone z namułu.  Istniejące zużyte  przepusty  rurowe  pod  drogą  będą  podlegać  

wymianie  na nowe o średnicy 40,0 cm. 

Odwodnienie drogi będzie się odbywać tak jak dotychczas, tj. do rowów drogowych. 

Istniejące rowy z uwagi na zły stan techniczny będą podlegać regulacji - usunięcie namułu                    

i zbędnej roślinności wraz z częściowym pogłębieniem i profilowaniem dna i skarp. 
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Parametry rowów po ich regulacji będą następujące: 

 szerokość dna rowu - 0,4 m, 

 szerokość całkowita, na górze rowu - 1,2 m, 

 głębokość rowu - 0,4 m, 

 pochylenie skarpy rowu 1:1, 

 bez utwardzenia. 

Droga przebiega przez tereny leśne, mieszkaniowe oraz upraw polowych. Teren stanowi 

pobocze drogowe oraz użytki rolne. Na terenie działek inwestycyjnych roślinność naczyniowa to 

przedstawiciele zbiorowiska roślinności ruderalnej i pól uprawnych. Rośliny występujące na 

terenie działek inwestycyjnych to rośliny charakterystyczne dla terenów poddanych 

przekształceniom pochodzenia antropogenicznego. W ramach przebudowy drogi nie planuje się 

wycinki drzew, usunięte zostaną natomiast podrosty drzew oraz krzewy. Do usunięcia wskazano 

12 m2 podrostów drzew zlokalizowanych w istniejącym pasie drogowym oraz na poboczach. 

Stosowana technologia będzie technologią typową, wykorzystywaną w budownictwie 

drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywać się będzie przy użyciu powszechnie 

stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem 

certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Przy realizacji prac objętych projektem 

wykorzystane zostaną: beton, mieszanki mineralno-asfaltowe, woda, piasek, kruszywo naturalne 

i łamane oraz inne materiały powszechnie stosowane w budownictwie drogowym. Woda do 

celów budowlanych pobierana będzie z istniejącego wodociągu lub dowożona będzie 

beczkowozami. 


