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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego dla zadania p.n.: 

 „Remont ulicy Stróżowskiej i ulicy Mickiewicza w Gorlicach 
(na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Nadbrzeżnej)” 

 

1. Podstawa opracowania 
Materiały wyjściowe: 

• Umowa z Inwestorem nr IR-I.272.26.2020 z dnia 21.08.2020 r., 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• Ekspertyza techniczna związana z przyczyną uszkodzeń nawierzchni w obszarze rewitalizowanej 

Starówki Miasta Gorlice opracowana przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Instytut 

Inżynierii Drogowej i Kolejowej, 

• Pomiary uzupełniające w terenie, 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

W projekcie uwzględniono wymogi wymienione w: 

• Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 tekst jednolity), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1643), 

• Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 tekst jednolity). 

 
2. Temat opracowania 

Remont ulicy Stróżowskiej i ulicy Mickiewicza w Gorlicach (na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. 

Nadbrzeżnej). 

 

3. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczeństwa 

użytkowników ulicy. 

W zakres opracowania wchodzi:   

• remont ul. Stróżowskiej i ul. Mickiewicza polegający na wymianie istniejącej konstrukcji nawierzchni 

KR2 z kostki kamiennej granitowej na nawierzchnię asfaltową KR2 (z warstwą ścieralną z SMA 

uszorstnionego  kruszywem o jasnej barwie), 

• remont chodnika polegający na lokalnej wymianie nawierzchni z płyt kamiennych/kostki kamiennej 

wraz z krawężnikiem i ściekiem – regulacja wysokościowa, wymiana uszkodzonych elementów.  

• remont chodnika (obustronnego) od skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Garncarską i ul. Podkościelną 

do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną polegający na wymianie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

na płyty chodnikowe o wymiarach 30x18, 30x36, 30x30, 30x24 cm – nawiązując do istniejącej 

nawierzchni chodników na pozostałej części ulicy (zastosować płyty zbliżone wyglądem do 

istniejących), 

• lokalna wymiana uszkodzonych krawężników, 

• odprowadzenie wody z warstwy odsączającej konstrukcji nawierzchni za pomocą drenażu rurowego 

Ф150 mm z PCV owiniętego geowłókniną separacyjną do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

4. Stan istniejący 
Przedmiotowe ulice przeznaczone do remontu przebiegają przez miejscowość Gorlice, w powiecie 

gorlickim, w województwie małopolskim. Zlokalizowane są na terenie zabudowanym. 

Drogi gminne posiadają przekrój uliczny o nawierzchni jezdni z koski kamiennej granitowej, szerokość jezdni 

wynosi 6,00 m. Jezdnie ograniczone są krawężnikiem granitowym 15x30 cm wraz ze ściekiem 

przykrawężnikowym z kostki granitowej na ławie betonowej z oporem. Bezpośrednio przy jezdni zlokalizowany 

jest obustronny chodnik o zmiennej szerokości. Odwodnienie ulicy odbywa się za pomocą wpustów drogowych 

i studzienek ściekowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Nawierzchnia ulic jest skoleinowana, pofalowana i odkształcona. Na przejściach dla pieszych płyty kamienne 

klawiszują – co wymaga ciągłych napraw. Lokalnie na chodnikach występują spękania i nierównomierne 

osiadania płyt. 
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Parametry techniczne infrastruktury drogowej 

• kategoria drogi: gminna 

• klasa techniczna drogi: D 

• kategoria ruchu: KR2 

• prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

• szerokość jezdni: 6,00 m 

• droga na terenie zabudowy 

 
5. Stan projektowany 

5.1 Sytuacja 
Długość odcinka drogi gminnej przeznaczonej do remontu wynosi 335,50 m (od km 0+003.50 do km 

0+339.00).  

Remont jezdni ulic obejmuje wymianę konstrukcji nawierzchni – zmiana nawierzchni ścieralnej KR2 z 

kostki kamiennej granitowej na nawierzchnię asfaltową KR2 (z warstwą ścieralną o jasnej barwie). 

Krawężniki oraz ściek przykrawężnikowy pozostają bez zmian (lokalnie występuje konieczność 

wymiany uszkodzonych krawężników). 

W celu uspokojenia ruchu skrzyżowanie ulic: Stróżowskiej, Mickiewicza i Rynek (km ok. 0+100) wraz z 

przejściami dla pieszych (w km 0+094 i km 0+126) należy wykonać jako wyniesione. Przejście dla 

pieszych w km ok. 0+176 również należy wykonać jako wyniesione. Ze względu na wyniesioną 

powierzchnię skrzyżowania część chodnika należy przebudować – odtworzyć nawierzchnię chodnika 

po robotach związanych z regulacją wysokościową krawężnika. 

Remont chodnika polegał będzie na lokalnej wymianie nawierzchni z płyt kamiennych/kostki 

kamiennej wraz z krawężnikiem i ściekiem – regulacja wysokościowa, wymiana uszkodzonych 

elementów. 

Styk nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki kamiennej należy oddzielić opornikiem granitowym 

na ławie betonowej z oporem.  

W celu poprawy wejścia do apteki (budynek nr 2), na wysokości skrzyżowania z ul. Podkościelną, 

należy wykonać korektę wysokościową zjazdu oraz chodnika. Korekta będzie polegać na podniesieniu 

poziomu jezdni zjazdu oraz chodnika. 

Od skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Garncarską i ul. Podkościelną do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną 

należy wykonać obustronny remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej na płyty chodnikowe betonowe 30x18, 30x36, 30x30, 30x24 cm – nawiązując do istniejącej 

nawierzchni chodników na pozostałej części ulicy (należy zastosować płyty jak najbardziej zbliżone 

wyglądem do istniejących). 

W miejscach doświetlenia przejścia dla pieszych należy na 4,0 m obniżyć krawężnik do poziomu 

nawierzchni jezdni. 

 

5.2 Niweleta  
Przebieg niwelety jezdni drogi gminnej pozostaje bez zmian. 

 

5.3 Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe parametry konstrukcyjne: 
Kategoria ruchu KR2 

Podłoże gruntowe G4 

 

Konstrukcja jezdni: 

- 4 cm – warstwa ścieralna z SMA uszorstnionego kruszywem o jasnej barwie 

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

- 7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 

- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

- 22 cm – warstwa mrozoochronna/odsączająca z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25% i k10>8m/dobę 

- 20 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

C0,4/0,5≤2,0MPa 

RAZEM: 78 cm 
 

Wymiana nawierzchni chodnika – regulacja wysokościowa: 

- 8 cm – płyty kamienne 60x60 60x90 30x60/kostka kamienna 
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- 3 cm – podsypka grysowa 2/5 mm 

- 0-20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

 

Wymiana istniejącego krawężnika wraz ze ściekiem: 

- krawężnik kamienny 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 

- ściek z dwóch rzędów kostki kamiennej 10x10x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z 

betonu C12/15 

 

Wymiana nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na płyty betonowe (nawiązanie do 

istniejącej nawierzchni chodników na pozostałej części ulicy – należy zastosować płyty jak najbardziej 

zbliżone wyglądem do istniejących): 

- 7 cm – płyty chodnikowe betonowe 30x18, 30x36, 30x30, 30x24 cm  

- 3 cm – podsypka grysowa 2/5 mm 

 

5.4 Przekrój typowy 
- szerokość jezdni                 6,00 m  

- szerokość chodnika do remontu   2,20 – 8,20 m 

- spadek poprzeczny jezdni    2% 

- spadek poprzeczny chodnika   do jezdni  

 

6. Geotechniczne warunki posadowienia 
Dla przedmiotowej inwestycji ustala się pierwszą kategorię geotechniczną.  

 

7. Sieci uzbrojenia terenu 
W rejonie inwestycji znajdują się sieci uzbrojenia inżynieryjnego: 

- sieć teletechniczna, 

- sieć energetyczna, 

- sieć kanalizacyjna, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

które nie kolidują z projektowanym zakresem robót – roboty budowlane będą polegały na wymianie konstrukcji 

nawierzchni jezdni ulicy Stróżowskiej i ul. Mickiewicza w związku z czym nie ma ingerencji w istniejącą 

infrastrukturę podziemną.Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie pod 

nadzorem ich administratora.  

W związku z remontem, w razie potrzeby, przewiduje się regulację wysokościową studzienek ściekowych, 

studni kanalizacyjnych, telefonicznych, skrzynek hydrantowych oraz skrzynek zasuw wodociągowych i 

gazowych – dla dostosowania ich do nowo wykonanej nawierzchni. 

Zarządcy sieci zostali poinformowani o remoncie ul. Stróżowskiej i ul. Mickiewicza. Wykonawca jest 

zobowiązany do zawiadomienia zarządców sieci o planowanych robotach. 

Uszkodzone włazy żeliwne na czterech studniach kanalizacyjnych należy wymienić na nowe o tych samych 

parametrach oraz z logiem jak obecnie zamontowane (zgodnie z pismem MPGK Gorlice znak: 

DW/S/1793/185/2020). 

  
8. Odwodnienie 

Odwodnienie odbywać się będzie jak dotychczas – do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez ściek 

przykrawężnikowy i studzienki ściekowe. Studzienki deszczowe wraz z przykanalikiem należy oczyścić. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia szczelności na kolektorze deszczowym. W razie stwierdzenia 

nieszczelności należy ją usunąć. 

W konstrukcji jezdni zastosowano warstwę odsączającą z kruszywa. Woda z warstwy odsączającej 

odprowadzona będzie za pomocą drenażu rurowego Ф150 mm z PCV owiniętego geowłókniną separacyjną do 

istniejących studzienek ściekowych (istniejącej kanalizacji deszczowej). 

  

9. Organizacja ruchu drogowego 
 

9.1 Stała organizacja ruchu 
Inwestycja wymaga zmian w stałej organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu - wg odrębnego 

opracowania. 
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9.2 Organizacja ruchu na czas budowy 
Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone 

oznakowanie wg „Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje 

Wykonawca Robót. 

 

10. Ochrona interesów osób trzecich 
Inwestycja w żadnym przypadku nie ogranicza dostępu do drogi publicznej ani możliwości korzystania 

z mediów.  

 

11. Wpływ obiektu na środowisko 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, więc nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Inwestycja nie leży na obszarach Natura 2000. 

 

12. Szkody górnicze 
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

13. Rejestr zabytków 
Teren inwestycji podlega ochronie historycznego układu urbanistycznego Zespołu Staromiejskiego 

stanowiącą jednocześnie strefę nadzoru archeologicznego. Przedmiotowe zamierzenie budowlane uzgodniono 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie (pismo znak DNS-VIII.5183.37.2020.AR z dnia 

07.09.2020 r.), który nie  formułuje zaleceń konserwatorskich dotyczących remontu w/w ulic. 








