
 
 
 
 

OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu:  „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 323 Leszno – Henrykowo  

od km 6+300 do km 8+505” 

 
 
 
I .   PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 
 
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000 pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – powiat 

leszczyński. 
- Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r. ze zmianami). 
 
 
II.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DROGI 
  
Droga wojewódzka: 323   Leszno – Góra - Studzionki – Rudna – Rynarcice – Droga 3 /Lubin/. 
Odcinek drogi: Leszno - Henrykowo, od km 6+300 do km 8+505 (granica województwa wielkopolskiego i 
dolnośląskiego). 
Objęty wzmocnieniem odcinek drogi wojewódzkiej Nr 323 zlokalizowany jest w całości w terenie niezabudowanym. 
Przyległy do pasa drogowego teren jest obszarem leśnym Lasów Państwowych lub jest zagospodarowany 
rolniczo. Na długości odcinka drogi objętego planowanym zadaniem znajdują się dwa skrzyżowania: w km 7+805 
z drogą powiatową do m. Henrykowo oraz w km 8+278 z drogą gminną do oczyszczalni ścieków. Przyległe do drogi 
grunty leśne lub rolne posiadają połączenie z drogą wojewódzką poprzez zjazdy. W strefie skrzyżowania z drogą 
powiatową do m. Henrykowo zlokalizowane są 2 zatoki autobusowe. Nawierzchnia jezdni na całym 
remontowanym odcinku bitumiczna. 
Stan techniczny drogi zły. 
Jezdnia szerokości ok. 6 m, lokalnie do 6,4m, przekrój poprzeczny drogowy daszkowy, z wyjątkiem łuków 
poziomych. Nawierzchnia jezdni zniszczona: zdeformowana, skoleinowana, spękana z ubytkami nawierzchni.  
Pobocza gruntowe szerokości ok. 1 m, lokalnie szersze do 1,3 m, na części odcinka drogi znacznie zaniżone. 
Obustronne rowy przydrożne częściowo zamulone, ze zdeformowanymi skarpami. 
W km 8+443 przepust drogowy betonowy. W częściach skrajnych przy wlocie i wylocie widoczny brak szczelności 
styków rur betonowych 
W km 8+495 most betonowy przez ciek Kopanica. W złym stanie jezdnia mostu – warstwa ścieralna 
zdeformowana, z zastoiskami wody.  
Zatoki autobusowe – zniszczona nawierzchnia bitumiczna zatok oraz peronów wykonanych z płytek betonowych 
chodnikowych wyniesionych krawężnikiem 15x30.  
 

III. STAN PROJEKTOWANY 
 

1.  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI PROJEKTOWANIA  
 

Dla objętego projektem odcinka drogi wojewódzkiej nr 323 przyjęto uzyskanie w wyniku remontu/wzmocnienia 
następujących parametrów drogi:  
Jezdnia bitumiczna 
- szerokość jezdni : 6,00 m, 
 odcinki jezdni o zwiększonej szerokości: 
 - odcinek pomiędzy zatokami autobusowymi przy skrzyżowaniu z DP do Henrykowa: 6,30 m 
 - łuk kołowy nr 7 : 6,50 m, 
 - łuk kołowy nr 8 : 6,40 m. 
 - odcinek pomiędzy łukiem kołowym nr 8 i mostem : 6,40 – 6,60 m. 
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 - most : 7,20 m 
- pochylenie poprzeczne jezdni : przekrój daszkowy /\ 2% ; spadek poprzeczny należy dopasować do   
istniejących spadków w terenie: na odcinkach prostych w tolerancji ±0,5% do projektowanego, na łukach 
poziomych zgodnie z istniejącymi spadkami,  
Chodnik łączący zatoki autobusowe 
- szerokość chodnika : 2,0 m  
- chodnik wyniesiony i oddzielony od jezdni krawężnikiem beton. 20x30 oraz ściekiem przykrawężnikowym  
       szer. 0,20m z kostki brukowej beton. 
- peron na zatokach autobusowych szer. maks. 1,5 m, szerokość peronu częściowo zmniejszona -ograniczona 
granicą istn. pasa drogowego. 

- spadek poprzeczny chodnika/peronu : 2% 
Pobocza 

- szerokość poboczy : 1,25m 
- w tym szerokość utwardzenia destruktem : 0,75 m 
- spadek poprzeczny poboczy : 6% 
Zatoki autobusowe 
- wymiary zatoki: długość : 24,0 + 20,0 + 12,0 m 
- szerokość zatoki : 3,0m (w tym ściek przykrawężnikowy szer. 0,20m), 
Organizacja ruchu 
- po wykonaniu robót nawierzchniowych wprowadzona zostanie nowa stała organizacja ruchu zgodnie z 
zatwierdzonym projektem SOR 
 

2. USYTUOWANIE TRASY W PLANIE I PRZEKROJU POPRZECZNYM 
 

Remont odcinka drogi wojewódzkiej zrealizowany zostanie w granicach istniejącego pasa drogowego, na działkach 
będących własnością Województwa wielkopolskiego. 
Roboty prowadzone będą na działkach: jednostka ewid. 301305_2 Święciechowa, obręb ewid. 0002 Henrykowo, 
działki: 135/2, 228/2, 651, 655, 665, 666. 
 

Ze względu na remontowy charakter robót bez zmian pozostaje: 
- usytuowanie w planie przebiegu jezdni drogi oraz niweleta jezdni, wg potrzeb wykonana zostanie korekta 
spadków poprzecznych jezdni. 
- rozwiązanie geometrii skrzyżowań z drogą powiatową do Henrykowa oraz z drogą wewnętrzną do oczyszczalni 
ścieków gminną – skorygowane zostaną promienie wyokrąglenia krawędzi jezdni na połączeniu dróg. 
- lokalnie wykonana zostanie naprawa krawędzi jezdni przez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni w 
pasie przykrawędziowym. 
- lokalizacja zatok autobusowych – skorygowane zostaną wymiary geometryczne zatok do określonych w pkt. III.1.  
- chodniki – wykonana zostanie nowa nawierzchni peronów zatok z kostki brukowej beton. Zatoki autobusowe 
połączone zostaną chodnikiem ser. 2,0m oddzielonym od jezdni i wyniesionym ponad nią krawężnikiem 
betonowym 20x30cm ze ściekiem przykrawężnikowym szer. 0,20m. 
- lokalizacja zjazdów na drogi boczne, przyległe nieruchomości – wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni 
destruktem na długości 3m.  
- odprowadzenie wód opadowych z ulicznego przekroju drogowego powierzchniowo do rowów przydrożnych.  
- odprowadzenie wód opadowych z ulicznego przekroju ulicznego (chodnik) ze ścieku przykrawężnikowego poza 
chodnik wg KPED 01.31. „prefabrykowany ściek podchodnikowy korytkowy” , 
- remont rowu – odtworzenie jego funkcji : obejmuje odmulenie rowu z wyprofilowaniem w przekroju poprzecznym 
do uzyskania dna rowu szer. 40cm i pochylenia skarp rowu 1:1,5 (lokalnie możliwe zmiany w uzgodnieniu z 
inwestorem) oraz pogłębienie wypłyconego rowu do głębokości 0,60m. 
- most  w km 8+495 : wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na obiekcie z zapewnieniem prawidłowego spływu 
wody opadowej poza most. 
- przepust w km 8+443 : należy wykonać naprawę izolacji styków rur przepustu w częściach skrajnych (poza 
obrysem korony drogi) przez odkrycie rur betonowych, ułożenie izolacji z pap termozgrzewalnych wraz z jej  
zabezpieczeniem „kołnierzem” betonowym. Sposób naprawy izolacji styków może ulec zmianie na etapie realizacji 
po odkryciu rur przepustu. Po wykonaniu naprawy odtworzyć skarpę nasypu drogi.  
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Przy określeniu zakresu robót wzięto pod uwagę: 
- istniejącą geometrię i parametry elementów drogi, w tym głównie jezdni bitumicznej, 
- istniejące zagospodarowanie terenu, infrastrukturę techniczną, w tym powiązanie remontowanego odcinka drogi 
z innymi drogami i przyległym terenem. 
 

Podstawowy zakres robót remontowych: 
- frezowanie profilujące istn. nawierzchni jezdni, 
- remont cząstkowy jezdni, 
- wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego mma – wg potrzeb, 
- wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni – warstwy wiążącej i ścieralnej, 
- wykonanie naprawy istn. zniszczonych krawędzi jezdni bitumicznej przez wykonanie dla nich nowej konstrukcji 
jezdni, 
- wymianę krawężników ograniczających jezdnię w przekroju ulicznym z  wykonaniem ścieku przykrawężnikowego 
oraz nowej nawierzchni chodnika w strefie skrzyżowania z drogą powiatową do Henrykowa oraz zatok 
autobusowych, 
- remont/regulacja wysokościowa nawierzchni bitumicznej jezdni dróg bocznych, 
- remont/odtworzenie funkcji rowów przydrożnych, 
- uzupełnienie gruntem zaniżonych poboczy oraz utwardzenie powierzchni poboczy destruktem na szerokości 
0,75m, 
- wymiana warstwy ścieralnej na moście, 
- naprawa izolacji styków rur przepustu drogowego,  
- ustawienie/wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem SOR. 
 
3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI  
 

Dla remontowanych części nawierzchni jezdni wymagających wykonania nowej konstrukcji przyjęto kategorię 
obciążenia ruchem KR3. Przyjęte mieszanki mineralno-asfaltowe winny spełniać wymagania dla KR3-4. 
 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne: 
3.1. Istniejąca jezdnia DW 323: 
 warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11S, grub. 4,0 cm, 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 5 cm, 
 siatka zbrojeniowa do nawierzchni z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonej asfaltem o 

wytrzymałości min. 200 (wszerz) x 100 (wzdłuż) kN/m, 
 ewent. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W – lokalizacja oraz grubość wg potrzeb określona 

na etapie realizacji po wykonaniu frezowania profilującego, grub. 2 ÷ 4 cm, 
 istniejąca nawierzchnia bitumiczna – powierzchnia profilowana przez frezowanie na zimno. 

 

3.2. Remont krawędzi istniejącej jezdni DW 323 (nowa konstrukcja jezdni): 
 warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11S, grub. 4,0 cm, 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 5 cm, 
 siatka zbrojeniowa do nawierzchni z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonej asfaltem o 

wytrzymałości min. 200 (wszerz) x 100 (wzdłuż) kN/m, 
 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, grub. 8,0 cm, 
 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,  

grub. 20,0 cm, 
 proj. warstwy wzmocnienia podłoża - mieszanka związana cementem  klasy C3/4 grub. 15,0 cm, 

 

3.3. Jezdnia dróg bocznych (nawierzchnia bitum.): 
Remont obejmuje regulację wysokościową (podniesienie) istniejącej nawierzchni jezdni w strefie połączenia z 
jezdnią drogi głównej poprzez wykonanie: 
 warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11S, grub. 4,0 cm, 
 warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W, grub. wg potrzeb, 
 siatka zbrojeniowa do nawierzchni z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonej asfaltem o 

wytrzymałości min. 200 (wszerz) x 100 (wzdłuż) kN/m – pas szerokości 1 m od krawędzi z jezdnią drogi, 
 istniejąca nawierzchnia bitumiczna – powierzchnia profilowana przez frezowanie na zimno. 
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3.4.  Zjazd (nawierzchnia bitumiczna): 
Remont obejmuje regulację wysokościową (podniesienie) istniejącej nawierzchni zjazdu w strefie połączenia z 
jezdnią drogi głównej poprzez wykonanie (na długości 3m zjazdu):   
 warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11S, grub. 4,0 cm, 
 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości wg potrzeb, 
 istniejąca nawierzchnia bitumiczna – powierzchnia profilowana przez frezowanie na zimno wg potrzeb 

 

3.5.  Zjazd (nawierzchnia gruntowa/tłuczniowa): 
Remont obejmuje ułożenie krawężnika najazdowego 20x22 wzdłuż krawędzi jezdni oraz regulację wysokościową 
(podniesienie) istniejącej nawierzchni zjazdu poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu:   
 krawężnik najazdowy beton. 20x22 na ławie beton. z oporem z betonu C12/15, wyniesiony +4cm ponad 

powierzchnię jezdni, 
 nawierzchnia z destruktu na długości 3m zjazdu, grub. wg potrzeb, min. 8 cm.  

 

3.6. Chodnik (nawierzchnia z kostki brukowej): 
 nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, grub. 8,0 cm, wypełnienie szczelin piaskiem, 
 podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5,0 cm, 
 warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C3/4,  grub. 10,0 cm, 

 
3.7. Elementy drogi z prefabrykatów betonowych: 
 krawężnik betonowy o wym. w przekroju 20x30 cm na podsypce cement.-piaskowej i ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15, 
 krawężnik betonowy najazdowy o wym. w przekroju 20x22 cm na podsypce cement.-piaskowej i ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 
 obrzeże betonowe o wym. w przekroju 8x30 cm na podsypce cement.-piaskowej i ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15, 
  ściek przykrawężnikowy szer. 0,20m z 2-ch rzędów kostki brukowej beton. 200x100x80 mm na podsypce 

cement.-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15, 
 
 
4. ORGANIZACJA RUCHU  
 

Docelowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) – zgodnie ze sporządzonym dla tej dokumentacji 
projektem stałej organizacji ruchu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


