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OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego   
                                                                             
1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1241 W Ciechanów - Młock - Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką  od km 
16+764,00 do km 17+547,00” na terenie o numerach ewidencyjnych: 73, 78, 80, 82, 85/3, 104,  
210, 213, 255, 267 w obrębie ewidencyjnym nr 24 Wola Młocka, jednostka ewidencyjna 
40302_5 Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie. 
 
- Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów 
 
- Projektant branży drogowej:  mgr inż. Andrzej Dusiński, upr. proj. nr 7342/Cie-101/94 
  MAZ/BD/1332/01 
- Projektant branży sanitarnej  mgr inż.  Piotr Kozłowski, upr. proj. nr 7342/CIE-71/93    
  MAZ/IS/1352/01 
        
 
2.  Podstawa opracowania
Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 
ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów, zgodnie z umową nr 19/2018 z dnia  8 marca 2018 r. 
 
3.  Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy odcinka drogi powia-
towej nr 1241 W Ciechanów - Młock - Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką  od 
km 16+764,00 do km 17+547,00  wraz z kanalizacją deszczową. W ramach realizacji planowa-
nego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany dotychczasowej formy użytkowania terenu.  
. Zakres robót: 
- wykonanie robót rozbiórkowych 
- wykonanie robót ziemnych 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni 
- wykonanie chodników i zjazdów 
- wykonanie kanalizacji deszczowej 
- przebudowa przepustu 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
     
4.  Opis stanu istniejącego 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części gminy Glinojeck, wzdłuż 
drogi powiatowej Nr 1241W. Rejon ten położony jest na południowym cyplu Wzniesień Mław-
skich, wciśniętym pomiędzy Równinę Raciążska i Wysoczyznę Ciechanowską, a pod względem 
geomorfologicznym na pograniczu równiny snadrowej i równiny zastoiskowej z niewielkimi for-
mami wydmowymi. Równia sandrowa opada, z bardzo niewielkim nachyleniem ca 0,5%, w kie-
runku południowo-zachodnim, ku niewielkim ciekom wodnym, odprowadzającym wody w kie-
runku południowym, bezpośrednio do Wkry.  
Pod względem zagospodarowania teren inwestycji od północy sąsiaduje ze zwartą zabudową 
jednorodzinną a generalnie od południa z gruntami rolnymi a jedynie w centralnej części dodat-
kowo z rozproszoną zabudową jednorodzinną.  
Droga w stanie obecnym to jezdnia o nawierzchni asfaltowej, bez chodnika i z zamulonymi ro-
wami przydrożnymi, występującymi na początku projektowanego odcinka.  Jedynie na skrajach 
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terenu objętego badaniami występują obustronne rowy. W pasie drogowym  znajduje się nie-
liczna podziemna infrastruktura techniczna, głównie zlokalizowana prostopadle do osi jezdni.  
Powierzchnia terenu pasa drogowego jedynie lokalnie i w minimalnym zakresie została zmody-
fikowana i podniesiona w stosunku do pierwotnej powierzchni nasypami. Odcinek przebudowy-
wany drogi położony jest w granicach Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. . 
Przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1241 na odcinku w miejscowości Wola 
Młocka o długości 783,00 m.  
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej drogi, wobec czego sposób za-
gospodarowania i użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Droga ma przekrój szalkowy  z na-
wierzchnią bitumiczną.  Nawierzchnia bitumiczna o szerokość koło 4,0 m i ułożona na podbu-
dowie brukowej jest w złym stanie z dużą liczba uszkodzeń w postaci pęknięć krawędziowych, 
spękań siatkowych, zapadnięć i wymaga całkowitej przebudowy. Część ma wstawki nowych 
warstw bitumicznych po licznych remontach. Pobocza gruntowe są częściowo porośnięte ro-
ślinnością. Droga posiada pionowe oznakowanie, które wymaga wymiany i uzupełnienia.  
W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura w postaci wodociągu, oświetlenia ulicznego 
i instalacji energetycznych. Urządzenia te nie wymagają przebudowy. 
W km 16+797,00 drogi znajduje się jednorurowy przepust na rowie melioracyjnym oznaczonym 
w ewidencji Wód Polskich jako RW-2/5 (w km 1+606 cieku). Przepust wykonany jest z rury be-
tonowej o średnicy 1000 mm i długości 10,0 m. Ścianki przepustu prostopadłe żelbetowe wyle-
wane na mokro.  Przepust  wymaga przebudowy.   
W pasie drogowym rosną drzewa z których część  koliduje z przebudową drogi. Należy wyciąć 
6 drzew.  Są to w większości topole, brzozy  i wierzby.  Występujące w ostatnich latach anoma-
lie pogodowe (silne wiatry, burze) powodują liczne złamania konarów, które spadają bezpo-
średnio na jezdnię, stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Przewidziane do 
wycinki drzewa zlokalizowane są blisko krawędzi jezdni lub w miejscach planowanych nowych 
elementów infrastruktury drogowej.   Na wycinkę drzew Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wy-
dał decyzję oznaczoną OP.6131.12.2017  
Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu. Stanowi połączenie miejscowości  
Wola Młocka z Luszewem w kierunku zachodnim i Młockiem, Kownatami i Ciechanowem w 
kierunku północo-wschodnim.  

   

5.  Opis stanu projektowanego 

5.1 Założenia ogólne
Projekt budowlany przebudowy drogi będzie obejmował rozebranie istniejących elementów dro-
gi – konstrukcji jezdni, zjazdów i przepustu. Projektuje się całkowicie nową jezdnie o szerokości 
6,00 m, zamkniętą obustronnym krawężnikiem i obustronnym chodnikiem na odcinku ulicznym 
oraz poboczami na odcinku szlakowym. Chodniki będą przylegać do jezdni a tam gdzie pozwa-
la na to szerokość pasa drogowego będą oddzielone od krawężnika i jezdni pasami zieleni.. 
Istniejący obecnie system odwodnienia drogi polegający na zbieraniu wód opadowych do przy-
drożnych rowów zostanie zastąpiony układem kanalizacji deszczowej dn 300 i dn 400. Przewi-
duje się odprowadzenie wód do istniejącego rowu. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej w 
całości będzie wykonana wyłącznie w systemie grawitacyjnym. Celem wykonania kanalizacji 
deszczowej jest umożliwienie odwodnienia nawierzchni przebudowywanej drogi w przekroju 
ulicznym ( nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów). Na całej długości drogi gminnej planuje się 
zjazdy indywidualne i publiczne na przyległe do drogi działki.  
Projektowana droga, wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej jest drogą klasy Z o prędkości projektowej 40 km/h. Celem inwestycji jest prze-
budowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Wola Młocka wyprowadzającej ruch w kie-
runku Ciechanowa.  
Podstawowe parametry techniczne drogi: 
- klasa drogi       - Z 
- nośność podłoża     - G1, G2, G3, (okresowo G4) 
- głębokość przemarzania     - 1,00 m (II strefa) 
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu    - KR 2  
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- spadek poprzeczny nawierzchni   - 2 % 
- spadek chodnika      - 6 % 
- szerokość jezdni     - 6,00 m  
- szerokość chodnika     - 2,00 m 
- szerokość pobocza z kruszywa    - 1,00 m 
- nachylenie skarp     - 1 : 1,5 
W związku z powyższym przy projektowaniu kierowano się następującymi przesłankami: 
- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu, 
- maksymalne wykorzystanie pasa drogowego, 
- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu, 
- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych, 
- odwodnienie wgłębne z zastosowaniem istniejących i projektowanych rozwiązań. 
Inwestycja będzie zrealizowana przy wykorzystaniu tradycyjnych, typowych technologii występują-
cych w tego rodzaju budownictwie liniowym. 
Planuje się wykonanie przebudowy istniejących i wykonanie nowych elementów zagospodaro-
wania pasa drogowego: 
- nawierzchnia o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego, 
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej szarej, 
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej kolorowej, 
- pasy zieleni (trawniki) , 
- pobocza z kruszywa łamanego. 
 
5.2. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.
     
Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 1241 W Ciechanów - Młock - Wola Młocka – Lusze-
wo ma swój początek przed skrzyżowaniem z drogą gminną, przed obszarem zabudowanym 
miejscowości Wola Młocka. Koniec odcinka znajduje się za skrzyżowaniem z drogą powiatową 
nr 1234W Wola Młocka – Malużyn. W kierunku północno - wschodnim droga biegnie do Cie-
chanowa poprzez Młock i Komnaty  a w kierunku wschodnim do miejscowości Luszewo. Krzy-
żuje się z drogą powiatową nr 1234W Wola Młocka – Malużyn, nr 1218W, nr 1217W Młock – 
zalesie, nr 1220W Grabowiec – Ojrzeń, nr 1221W Niechodzin – Nużewko - Budy, nr 1233W 
Ościsłowo – Ojrzeń.            
    
5.3   Przekrój poprzeczny
Projektowany odcinek proponuje się urządzić w ten sposób, aby umożliwić ruch dwukierunkowy 
pojazdów, ruch pieszych i zapewnić odwodnienie drogi. Odwodnienie projektowanej drogi bę-
dzie zapewnione za pomocą kanalizacji deszczowej i otwartych rowów drogowych.   
Projektuje się następujące przekroje normalne: 
PN nr 1 - na odcinku od km 16+764,00 do km 16+920,00 projektuje się przekrój szlakowy z 
jezdnią szerokości 6,00 m zamkniętą obustronnymi poboczami szerokości po 1,00m , spadkiem 
daszkowym, z rowami drogowymi.  
PN nr 2 – na odcinkach od km 16+9*20,00 do km 17+170,00 i od km 17+542,00 do km 
17+547,00  projektuje się projektuje się przekrój półuliczny z jezdnią szerokości 6,00 m za-
mkniętą lewostronnym poboczem szerokości 1,00 m, spadkiem daszkowym, z rowem drogo-
wym po stronie lewej,  prawostronnym chodnikiem szerokości 2,00 m oddzielonym od jezdni 
pasem zieleni, z krawężnikiem lekkim 15x30x100 cm zamykającym jezdnię. Na odcinku od km 
16+934,00 do km 17+043,00 projektuje się ściek z kostki betonowej brukowej przy krawężniko-
wy. Na odcinku od km 16+997,00 do km 17+131,00 bez rowu lewostronnego.   
PN nr 3 – na odcinku od km 17+170,00 do km 17+490,00 projektuje się przekrój uliczny dasz-
kowy z jezdnią szerokości 6,00 m, obustronnymi chodnikami przylegającymi do jezdni szeroko-
ści po 2,00 m. Za obrzeżem zamykającym chodnik pasy zieleni zmiennej szerokości. Na odcin-
ku od km 17+187,00 do km 17+268,00 projektuje się ścieki przykrawężnikowe z kostki betono-
wej brukowej.  
PN nr 4 – na odcinku od km 17+490,00 do km 17+542,00 projektuje się przekrój uliczny dasz-
kowy z jezdnią szerokości 6,00 m, obustronnymi chodnikami oddzielonymi od jezdni pasami 
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zieleni zmiennej szerokości, szerokości po 2,00 m. Za obrzeżem zamykającym chodnik pasy 
zieleni zmiennej szerokości.  
 
5.4  Warunki gruntowo – wodne 
Warunki gruntowo-wodne wzdłuż projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1241W w 
miejscowości Wola Młocka rozpoznano na podstawie dziewięciu otworów badawczych, wyko-
nanych wzdłuż południowej krawędzi nawierzchni asfaltowej (w odległości nie większej niż 0,20 
m). Poza konstrukcją drogi powiatowej od powierzchni terenu występuje przeważnie nasyp nie-
budowalny, o grubości przeważnie od 0,25 m do 0,35 m, maksymalnie 0,75 m, stanowiący 
grunty słabonośne. Przeważnie poniżej nasypu niebudowlanego występują rodzime grunty mi-
neralne, w większości wykształcone w postaci piasków pylastych i poniżej piasków drobnych. 
Jedynie lokalnie, szczególnie w zachodniej części terenu objętego rozpoznaniem, poniżej nasy-
pu budowlanego występuje cienka warstwa rodzimych gruntów próchnicznych a poniżej rodzi-
me grunty małospoiste genezy zastoiskowej.  
Warunki wodne na całym przebadanym odcinku drogi powiatowej są przeciętne. Warunki wod-
ne zostały określone przy niskim poziome wód gruntowych.  
W podłożu projektowanej przebudowy drogi występują: 
- od km 16+764 do km 17+400, poniżej gruntów nasypowych o grubości 0,15-0,55 m, grunty 
zaliczone do grupy nośności podłoża G1; 
- od km 17+400 do km 17+547, poniżej gruntów nasypowych o grubości ca 0,30-0,75 m, grunty 
zaliczone do grupy nośności podłoża G2; 
 
5.5.  Konstrukcja nawierzchni 
Planuje się całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni i wykonanie na całym projektowa-
nym odcinku nowej konstrukcji.  
Planowana konstrukcja jezdni dla KR2 na odcinku od km 16+764,00 do km 17+547, gdzie pod-
łoże gruntowe jest G1 i G2:  
- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 5 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 22 W 50/70  grubości 7 cm  
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego, łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego   
  mechanicznie grubości 20 cm  
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm 
- pobocze z kruszywa niezwiązanego, łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowa-

nego mechanicznie grubości 12 cm  
- nasyp z gruntu niewysadzinowego 
Warstwę wiążąca nawierzchni asfaltowej na odcinkach od km 16+764,00 do km 16+920,00 
obustronnie oraz od km 16+920 do km 17+170 i od km 17+842 do km 17+547 po stronie lewej 
nie zamkniętych krawężnikiem należy wykonać szerokości większej o 6 cm od warstwy ścieral-
nej od strony pobocza. Warstwy asfaltowe należy wykończyć ze spadkami 1:1 na krawędziach 
lub krawędzie obciąć na prosto od strony pobocza.   
Pomiędzy warstwami bitumicznymi oraz pomiędzy warstwą podbudowy z kruszywa łamanego 
planuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze zaleca się stosować emulsję asfaltową 
C 60 B3 ZM. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej 
na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem 
mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek. Za-
lecana ilość asfaltu (w czystym składniku) w połączeniu międzywarstwowym: 
- podbudowa z kruszywa                                     - 0,7-1,0 kg/m2 

- warstwa wiążąca     - 0,15-0,2 kg./m2

Po ułożeniu warstwy ścieralnej planuje się uzupełnić kruszywem pobocza na szerokości od min. 
1,00 m każde na odcinku szlakowym. Pobocza projektuje się z  kruszywa niezwiązanego łama-
nego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 12 cm. Poboczom należy nadać spad-
ki poprzeczne I=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym. W miejscach, gdzie konieczne jest 
uzupełnienie pobocza do grubości 10 cm należy to zrobić gruntem niewysadzinowym.   
Konstrukcja nawierzchni odcinków chodników: 
- kostka betonowa brukowa „fazowana” grub. 6 cm szara 
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego łamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm 
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 10 cm 
- podłoże lub nasyp z gruntu niewysadzinowego 
Chodnik będzie oddzielony obrzeżami 30x8 cm od trawników.   
Krawężnik projektuje się jako typu lekkiego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4, wystające maksymalnie 10 cm ponad jezdnię, obniżony na wjaz-
dach do posesji tak aby wystawały od 2 do 4 cm.  Na przejściach dla pieszych projektuje się 
obniżenie krawężnika tak aby wystawał 2 cm ponad jezdnie (krawężnik najazdowy 15x22x100 
cm) a nawierzchnia przed przejściem zostanie wykonana z płyt dotykowych o wymiarach 
40x40x5 cm na powierzchni 0,80 x 4,00 m, aby ułatwić przejście osobom niewidzącym.  
Na odcinku od km 16+934,00 do km 17+043,00 po stronie prawej i na odcinku od km 
17+187,00 do km 17+268,00 projektuje się ściek przykrawężnikowy z kostki typu „Holland” osa-
dzonej na ławie betonowej z betonu C12/15. Ściek szerokości 20 cm. 
Na zjazdach przez chodnik (typ 1) gdzie chodnik jest odsunięty od jezdni projektuje się: 
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo - piaskowej 1:4 grubości do 3 cm,  
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm 
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm 
- grunt niewysadzinowy.  
Szerokość wjazdów uzależniona jest od szerokości wjazdów do posesji. Skosy szerokości po 
2,0 m. Zjazdy zamknięte od strony posesji oraz zieleni opornikiem betonowym 12x25x100 cm a 
połączenie nawierzchni zjazdu z kostki z nawierzchnia chodnika z kostki „na styk”. Krawężnik 
opuszczony na zjeździe na długości 2,0 m.  
Na zjazdach przez chodnik przylegający do jezdni (typ 2) projektuje się połączenie nawierzchni 
chodnika z nawierzchnią zjazdu „na styk” bez rozdzielania opornikiem,  
Zjazdy na odcinku szlakowym na przyległe pola  przez rów drogowy to zjazd  typ 4 Szerokość 
zjazdu na pole przyjęto 6,0 m z jezdnią o konstrukcji: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70) wg PN-EN–13108-1grub. 5 cm. 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji     
  0/31,5 mm stabilizowanego  mechanicznie grubości 15 cm  
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm 
- podłoże naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego. 

  Minimalny nasyp gruntu nad górną powierzchnią rury przepustu 30 cm. Łuki najazdowe o pro-
mieniu R=3,00 m. Przepusty pod zjazdami przyjęto z rur prefabrykowanych z tworzyw sztucz-
nych SN 8 o średnicy Ø 40 cm  długości łącznie 8,0 m z zakończeniem kołnierzowym, ułożo-
nymi na podsypce piaskowej o grubości warstwy 15 cm.  Ścianki przepustu pod zjazdem sko-
śne zbrojone z betonu wylewanego na mokro C22/25 lub z elementów prefabrykowanych 

   Przebudowa zjazdów dotyczy tylko ich przebudowy konstrukcyjnej (nowa nawierzchnia) bez 
zmiany ich lokalizacji.    

    
       5.6 Plan sytuacyjny 

Projektowana droga przebiega po istniejącej trasie, obecnie wykorzystywanej jako pas drogo-
wy.  Pozyskanie terenu z działek prywatnych nie jest konieczne. Na całym projektowanym od-
cinku wpisano trzy załamania trasy. Na W-1 wpisano łuk o promieniu R=175 m, w załamanie W-
2 wpisano łuk poziomy o promieniu R=1000 m a w załamanie W-3 wpisani łuk o R=1000 m. 
Wszystkie łuki bez krzywych przejściowych. Proste przejściowe po 20 m. Na planie sytuacyjnym 
podano współrzędne punktów kierunkowych, punktów załamania trasy oraz parametry łuków.    
 
5.7 Przekrój podłużny 
Niweletę nawierzchni  drogi zaprojektowano w taki sposób, aby nadać płynność całej trasie oraz 
powiązać drogę z terenem przyległym. W załamania niwelety nie wpisano łuków pionowych. 
Spadek podłużny wynosi od 0,20 % do 0,67%. Rzędne projektowanej nawierzchni w osi zawie-
rają się w granicach od 103,01 do 104,80 m, a wiec przewyższenie wynosi 1,79 m. Szczegóło-
we rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym i przekrojach poprzecznych. Rzędne 
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stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary sytuacyjno - 
wysokościowe do sieci państwowej.  
      

    5.8  Skrzyżowania 
Skrzyżowanie projektowanej drogi z drogami gminnymi i droga powiatową o nawierzchni bitu-
micznej to skrzyżowani zwykłe. Skrzyżowania przyjęto jako zjazdy publiczne i w ich obrębie 
projektuje się wykonanie na nich nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej po sfrezowaniu 
połączenia na długości min. 5,0 m. Drogi krzyżują się pod kątem prostym lub zbliżonym  do pro-
stego. Wewnętrzne krawędzie pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo i w prawo na 
skrzyżowaniu projektuje się ukształtować za pomocą łuków kołowych  o promieniach 10,0 i 11,0 
m z drogą powiatową oraz 6,0 m, 8,0 m, 11,0 m i 12,0 m. Widoczność na skrzyżowaniach jest 
dobra zarówno w prawo jak i w lewo. Pochylenia podłużne drogi  podporządkowanej nie jest 
większe niż 3% na długości co najmniej 20 m od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem prze-
jazdu.  
 

5.9 Roboty ziemne 
Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów i nasypów związanych z wymianą konstrukcji 
jezdni, wykonaniu rowów drogowych, ukształtowanie skarp, nasypów pod chodniki i zjazdy.  
Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych i zestawiono w tabeli robót 
ziemnych. Skarpy nasypów i wykopów zostaną po mechanicznym wykonaniu wyplantowane 
ręcznie. Powierzchnie skarp policzono w tabeli na podstawie przekrojów poprzecznych. Z tabeli 
robót ziemnych wynika, że będą do wykonania wykopy z odwiezieniem  nadmiaru gruntu na 
odkład. Nasypy związane są z wykonaniem nowego korpusu drogowego, wymiany gruntu  i 
uzupełnieniem poboczy. Miejsce składowania nadmiaru masy ziemnej wskaże inwestor pod-
czas przekazywania placu budowy.  Projektuje się zdjęcie warstwy humusu z pasa drogowego 
grub. 15 cm.  
 
5.10 Odwodnienie 
W związku z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1241 W, przewidziano uzbrojenie terenu 
w sieć kanalizacji deszczowej. Projekt wykonawczy w oddzielnym opracowaniu branżowym.  

Projektuje się przebudowę rowu melioracyjnego polegająca na wykonaniu przebudowy istnieją-
cego przepustu na długości nie większej niż 10 m. Przebudowa przepustu o długości 10,0 m na 
rowie melioracyjnym RW-2/5 w km 1+606 tego cieku (obiekt „Wola Młocka”)  w związku z pla-
nowaną przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – 
Luszewo przejście przez Wolę Młocką od km 16+764,00 do km 17+574,00. Przepust istniejący 
o długości L=10,00 m i Ø1000 mm z rur betonowych  zlokalizowany w km 16+797,00 drogi po-
wiatowej zostanie przebudowany na przepust o długości L=10,00 m i Ø1000 mm  z rury karbo-
wanej HPED DN 1000 mm SN 8. Rura przepustu zostanie ułożona na ławie z piasku o grubości 
30 cm .Wlot i wylot przepustu zostanie zabezpieczony ścianką czołową prefabrykowaną ze 
skrzydełkami z betonu klasy C25/30. Projektuje się umocnienie skarp i dna rowów w obrębie 
wylotów i wlotów  na długości 5,0 m poniżej i powyżej przepustu płytami ażurowymi 40x60x10 
cm na warstwie geowłókniny i podsypce piaskowej. Otwory wypełnione humusem i obsiane 
nasionami  traw.  Płyty zakończone palisadą z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbija-
nymi na głębokość 1,0 m. Dodatkowo  rów RW-2/5 projektuje się odmulić powyżej przebudo-
wywanego przepustu na długości 10,0 m i poniżej na długości 10,0 m.  
Istniejące rowy drogowe zostaną odbudowane na odcinki od km 16+764,00 do km 16+996,00 
po stronie lewej i od km 16+764,00 do km 16+764,00 po stronie prawej. Odbudowa rowów po-
lega na takim uformowaniu rowu w przekroju poprzecznym aby uzyskać dno o szerokości  40 
cm, skarpy o pochyleniu 1:1,5, głębokość średnio 70 cm. Szerokość wykopy na poziomie terenu 
średnio 2,20 m. 
 
5.12  Roboty rozbiórkowe  
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Na projektowanych odcinkach  występują roboty rozbiórkowe związane  z rozbiórką konstrukcji 
jezdni, zdjęcia warstwy humusu, rozbiórką przepustów, .  
 

5.13 Urządzenia obce 
Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczających pas drogowy występują: wodociągi,  
linie telekomunikacyjne, linie napowietrzne i podziemne energetyczne, Należy zachować 
szczególna ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych. Urządzenia podziemne należy zloka-
lizować detektorem stosowanym w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak 
kable energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowe. Roboty na skrzyżowaniu z tymi 
urządzeniami wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników mediów.  Jeśli kabel będzie zbyt 
płytko zagłębiony  należy go odkopać  i zagłębić. Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na 
mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego. 
 
5.14 Zieleń 
Na obszarze inwestycji występuje zadrzewienie. Budowa drogi wymaga usunięcia drzew kolidu-
jących z poszerzeniem konstrukcji jezdni, których pozostawienie wpływałoby negatywnie na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego.  Należy wyciąć 6 drzew na które wydano decyzję 
OP.6131.12.2017. Występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe (silne wiatry, burze) 
powodują liczne złamania konarów, które spadają bezpośrednio na jezdnię, stwarzając zagro-
żenie dla uczestników ruchu drogowego. Przewidziane do wycinki drzewa zlokalizowane są 
blisko krawędzi jezdni lub w miejscach planowanych nowych elementów infrastruktury drogo-
wej. Pas drogowy poza jezdnią dla pojazdów, nawierzchnią chodników i zjazdów zostanie urzą-
dzony poprzez wykonanie trawników. 
 

5.15  Oznakowanie 
Oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym w oddzielnym opracowaniu stałej organiza-
cji ruchu. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia 
na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi. 
 

  5.16  Technologia robót 
Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, ba- 
dań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych.  
 UWAGI: 
1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-  
tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 
2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyska 
nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na za 
jęcie pasa drogowego u zarządcy drogi. 
3.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- deklaracje właściwości użytkowych 
- deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. 
Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. 
Przedstawione w dokumentacji wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem 
producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisanych w dokumentacji materiałów za 
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że wy-
konawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zacho-
waniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego ukła-
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du będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wy-
maganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i zamawia-
jącego. 
 
         Projektant: 
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