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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- Umowa nr  13/UD/P/08 z dnia 07 kwietnia 2008 r., 

- Podkład mapowy – skala 1:500, 

- Badania istniejącej nawierzchni wykonane przez Laboratorium 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

- Wizja w terenie wykonana przez DIM Pracownię Projektową Dróg  

i Mostów. 

 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 

Zakres całego opracowania obejmuje drogę powiatową nr 1709Z na 

odcinku Stargard Szczeciński – Sowno. PowyŜszy projekt podzielono na 

poszczególne etapy od A do H: 

- etap A obejmuje wykonanie przebudowy drogi od skrzyŜowania drogi 

wojewódzkiej nr 142 z przebudowywaną drogą nr 1709Z (km 0+000.00) do 

początku miejscowości Sowno w km 1+635.00.  

- etap Am przebiega przez miejscowość Sowno (od km 1+635,00 do km 

3+570,00). Z opracowania tego etapu wyłączono odcinek drogi od km 

1+218,62 do km 1+386,2 ze względu na przebudowę mostu w km 

1+300,00 opracowywanego wg odrębnego opracowania nie ujętego w 

niniejszej dokumentacji, 

- etap B: od końca miejscowości Sowno (km 3+570,00) do początku 

miejscowości Smogolice (km 6+462,72), 

-  etap C obejmuje przejście przez miejscowość Smogolice (od km 

6+462,72 do km 7+238,57), 
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- do etapu D zalicza się odcinek drogi pomiędzy Smogolicami (km 

7+238,57) a miejscowością śarowo (km 9+937,16), 

- etap E to przejście przez miejscowość śarowo (od km 9+937,16 do km 

11+556,40), 

- etap F obejmuje odcinek drogi od m. śarowo (km 11+556,40) do 

początku miejscowości Stargard Szczeciński w km 13+560,00, 

- w etapie G wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku ul. Podleśnej 

i ul. Piłsudskiego do skrzyŜowania z ul. Sienkiewicza (od km 13+560,00 do 

km 15+958,85, 

- opracowywany i zrealizowany etap H obejmuje odcinek od ul. 

Piłsudskiego, od skrzyŜowania z ul. Sienkiewicza do skrzyŜowania z ulicą 

Konopnickiej w Stargardzie Szczecińskim. 

Odcinek w etapie B posiada długość  2892,72 m. 

 

Celem projektu, w etapie B, jest wykonanie wzmocnienia nawierzchni 

drogi powiatowej nr 1709Z przystosowanej do obciąŜenia ruchem kategorii 

KR3 wraz z wykonaniem przebudowy zatok autobusowych przy skrzyŜowaniu z 

drogą 1708Z w kierunku miejscowości Poczernin. Dodatkowo przy 

przebudowie zatok autobusowych zostaną wykonane perony i chodniki 

umoŜliwiające bezpieczną komunikację pieszych. Po wykonaniu nawierzchni 

drogi, wraz z wyŜej wymienionymi elementami drogi, zostanie wykonane 

oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe. Roboty nawierzchniowe 

mają na celu poprawić nośność nawierzchni, poprawić komfort poruszających 

się po drodze oraz poprawę ogólnej estetyki. Dodatkowo zastosowane 

oznakowanie poziome i pionowe ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

uczestników ruchu. 

Zakres robót nawierzchniowych obejmuje: 

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie warstw bitumicznych, 
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Ponadto w ramach prac przygotowawczych oraz wykończeniowych planuje    

się: 

- wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania pionowego, 

- plantowanie skarp i poboczy wraz z obsianiem mieszanką traw niskich. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Projektowany odcinek przebudowy drogi powiatowej nr 1709Z (ETAP B) 

rozpoczyna się w km 3+570,00 za miejscowością Sowno i łączy się z 

opracowaniem przebudowy drogi powiatowej nr 1709Z dla Etapu Am, zaś 

koniec w km 6+462,72 przed miejscowością Smogolice, łącząc się z 

przebudową drogi dla etapu C. Opracowywany odcinek B to odcinek 

zlokalizowany poza miejscowościami, w gminie Stargard Szczeciński. 

Obecnie droga powiatowa nr 1709Z , na odcinku etapu B, posiada jezdnię 

bitumiczną o szerokości 6,00 m. Występują obecnie pobocza gruntowe o 

szerokości ok. 1,00m. W km 5+869,50 po stronie lewej występuje skrzyŜowanie 

zwykłe z drogą powiatową w kierunku miejscowości Poczernin. W obszarze 

tego skrzyŜowania, w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z znajduje się para zatok 

autobusowych o nawierzchni bitumicznej. Istniejąca zatoka autobusowa w km 

5+730,68 po stronie lewej posiada peron o szerokości 1,00m o nawierzchni 

bitumicznej. Kolejna zatoka nie posiada utwardzonej nawierzchni na peronie. 

Brak jest bezpiecznego połączenia zatok autobusowych ze skrzyŜowaniem z 

drogą powiatową nr 1708Z. W ww. etapie droga powiatowa nie posiada innych 

ciągów pieszych oraz ścieŜek rowerowych.  

Według przeprowadzonych, przez Laboratorium GDDKiA Oddział w 

Szczecinie, badań konstrukcji nawierzchni na opisywanym odcinku drogi 

powiatowej występuje nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. od 5-8cm. Na 
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podstawie badań ugięć spręŜystych nawierzchni, wykonanych przez 

Laboratorium GDDKiA Oddział w Szczecinie oraz na podstawie opinii Fundacji 

na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecińskiej stwierdza się odpowiednią 

nośność istniejącej konstrukcji nawierzchni dla obciąŜenia ruchem KR3 dla 

odcinka od km 4+400,00 do km 6+462,72. Na tym odcinku projektowana 

odnowa nawierzchni polegać będzie na wykonaniu frezowania istniejącej 

nawierzchni na głębokość 3cm oraz na wykonaniu warstwy wyrównania z 

betonu asfaltowego gr. min. 3cm i wykonania warstwy ścieralnej z SMA gr. 

3cm. Natomiast odcinek od km 3+570,00 do km 4+400,00 wymaga wykonania 

dodatkowego wzmocnienia nawierzchni. W tym celu naleŜy, po wykonaniu 

frezowania istniejącej nawierzchni gr. 3cm, naleŜy wykonać warstwę 

wyrównawczą z betonu asfaltowego o gr. min. 3cm. Następnie naleŜy wykonać 

wzmocnienie konstrukcji, na całej szerokości jezdni, siatką z włókien szklanych 

o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m. Po ułoŜeniu siatki 

wzmacniającej naleŜy wykonać dodatkową warstwę wiąŜącą z betonu 

asfaltowego gr. 4cm i warstwę ścieralną z SMA gr. 3cm. 

Tereny zielone są obecnie porośnięte trawą oraz pojedynczymi drzewami.  

Obecnie odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z na odcinku etapu B, 

odbywa się w sposób powierzchniowy do istniejących rowów przydroŜnych.  

 

4. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE 
 

Podstawowe parametry techniczne drogi: 

- klasa drogi – G, 

   - Vm = 80 km/h – od km 3+570,00 do km 4+411,03, 

- Vm = 90 km/h – od km 4+411,03 do km 6+462,72, 

   - szerokość jezdni 6,00 m + poszerzenia na łukach, 

   - szerokość gruntowego pobocza 1,25 m, 

   - szerokość zatok autobusowych 3,00 m, 
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   - szerokość ciągów pieszych przy jezdni 2,00m. 

   - szerokość peronów przy zatokach autobusowych 1,50m. 

Na odcinku przebudowy drogi powiatowej (ETAP B) zaprojektowano 

5 łuków poziomych o promieniach od R=90 m do R=390 m oraz 3 załomy trasy 

o kącie zmiany trasy <1 grada.  

Droga powiatowa na opracowywanym odcinku drogi, w etapie B, posiada 

pochylenia podłuŜne wynoszące od 0,03% do 1,53%. W przekroju podłuŜnym 

zaprojektowano 7 łuków pionowych o wartościach od 4 500m do 15 000m. 

W km 5+730,68 po stronie lewej oraz w km 5+944,87 po stronie prawej 

zaprojektowano zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej. Zatoki posiadają 

szerokość 3,50m i długość 20,00m. Skosy zjazdowe z drogi wynoszą 1:8, 

natomiast skosy wyjazdowe z zatoki wynoszą 1:4. Skosy wjazdowe i 

wyjazdowe  wyokrąglono łukami o promieniu R=30,00m. Obramowanie 

krawędzi jezdni przy obszarach zatok autobusowych i ciągów pieszych, naleŜy 

wykonać z krawęŜnika betonowego o wymiarach 20x30 cm z oporem 

betonowym ze ściekiem z kostki kamiennej. Natomiast obramowanie krawędzi 

zatok i ciągów pieszych naleŜy wykonać z krawęŜnika betonowego o 

wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem, bez ścieku z kostki 

kamiennej. 

 

5. PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM 
  

Projektowana konstrukcja jezdni drogi powiatowej od km 3+570,00 do km 

4+400,00 przedstawia się następująco: 

kategoria ruchu KR3 

− warstwa ścieralna z SMA gr. 3 cm, 

− warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 

− wzmocnienie siatką z włókien szklanych o wytrzymałości na 

rozciąganie min. 100 kN/m, 
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− warstwa wyrównania z betonu asfaltowego o minimalnej grubości 3 

cm, 

− frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3cm. 

 

Projektowana konstrukcja jezdni drogi powiatowej od km 4+400,00 do km 

6+462,72 przedstawia się następująco: 

kategoria ruchu KR3 

− warstwa ścieralna z SMA gr. 3 cm, 

− warstwa wyrównania z betonu asfaltowego o minimalnej grubości 3 

cm, 

− frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych: 

kategoria ruchu KR4 

− warstwa ścieralna z SMA gr. 3 cm, 

− warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego gr. 9 cm, 

− warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 10 cm, 

− warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/32 mm gr. 20 cm. 

 

Nawierzchnia zjazdów leśnych o nawierzchni bitumicznej: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 

− warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/32 mm gr. 15cm. 

Na podstawie opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów 

budowlanych stwierdzono piaski drobne. Do głębokości ok. 2,0 m nie 

nawiercono równieŜ wody gruntowej. Na tej podstawie określono grunt do 

grupy nośności G1.  
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6. ODWODNIENIE 
 

W ciągu drogi powiatowej, w etapie B, odwodnienie drogi odbywać się 

będzie za pomocą istniejących rowów przydroŜnych. Ze względu na dobre 

warunki gruntowo – wodne (piaski drobne) rowy pełnią funkcje zbiorników 

retencyjno - odparowujących. Korekty rowów wynikają z poszerzeń 

nawierzchni oraz z braku pochyleń podłuŜnych w istniejących rowach. Dla 

wprowadzenia ciągłości przepływu wody opadowej w rowach zaprojektowano 

pod zjazdem w km 3+632,78 (strona prawa) przepust betonowy φ40cm. 

Umocnienie wlotów przepustów naleŜy wykonać z kostki kamiennej 16/18cm o 

pochyleniu skarpy 1:1,5.  

W celu poprawy odwodnienia przy projektowanych zatokach 

autobusowych i na długości projektowanego chodnika zastosowano pochylenie 

niwelety min. 0,30%. Dodatkowo zaprojektowano tam ścieki przykrawęŜnikowe 

z kostki kamiennej. NaleŜy pamiętać o zachowaniu minimalnego spadku ścieku 

0,30%. 

W robotach ziemnych uwzględniono równieŜ korekty dna rowów, ich skarp 

i przeciwskarp.   

 

7. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ I ISTNIEJĄCĄ  

   INFRASTRUKTURĄ 
 

Planowana inwestycja wymaga wycinki niezbędnych drzew oraz krzewów. 

Inwentaryzacja istniejącej zieleni oraz plan wyrębu zostało ujęte w odrębnym 

opracowaniu branŜy zieleni. W etapie B występują sieci teletechniczne. Nie 

powodują one kolizji z projektowaną drogą. W miejscach zjazdów leśnych 

naleŜy sieć teletechniczną zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu 

Arot φ110 mm. Roboty ziemne w tych miejscach naleŜy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostroŜności. 
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W  zakresie  niniejszego  opracowania  znajdują  się  punkty osnowy  

geodezyjnej, które  podlegają  ochronie z  art. 15 i 48 ust.1 pkt.1 Dz. U. nr 30 z 

89 r.poz.163  z  późniejszymi  zmianami Prawa Geodezyjnego i  

Kartograficznego. Przed  przekazaniem placu  budowy  wykonawca  

zobowiązany  jest  do zabezpieczenia  punktów  osnowy, które wykona  

uprawniony  geodeta. Prace  w  sąsiedztwie  punktów  osnowy  wykonywać  

ręcznie  z  zachowaniem szczególnej  ostroŜności.  W przypadku  uszkodzenia  

lub  zniszczenia  odpowiedzialność ponosił  będzie  wykonawca  robót. 

 

8. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
 

Dla przebudowy drogi powiatowej nr 1709Z dla etapu B nie przewiduje się 

Ŝadnych robót towarzyszących. 

 

9. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 
 
Zakres robót drogowych, polegających na przebudowie nawierzchni drogi 

powiatowej nr 1709Z – ETAP B, na odcinku od km 3+570,00 do km 6+462,72  

kwalifikują się do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi - zgodnie z 

ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz 721, z póŜn. 

zmianami) oraz ustawą z dnia 25 lipca 2008 r o zmianie ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154 poz. 958). 

 

 

Opracował: 

mgr inŜ. Marcin Denisiuk 


