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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń – Błonie – Grodzisk Mazowiecki 

wraz z budową drogowych obiektów inżynierskich na odcinku – od km 22+600 do km 27+290 (do skrzyżowania z drogą krajową 

nr 2).   

Na planie sytuacyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie mostu zaznaczono zakres wyłączony z opracowania 

2. INWESTOR  

Zarząd Województwa Mazowieckiego 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie   

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  

3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią:  

● Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  

● Ustawa z dnia 07. 07. 1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;  

● Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami;  

● Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z późniejszymi zmianami;  

● Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne;  

● Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.;  

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133;  

● Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735;  

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych. Dz.U.2002r. Nr 170, poz. 1393;  

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów. Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839;  

● Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich – załącznik do Zarządzenia nr 14 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.;  

● Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie;  

● Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;  

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 582 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 

mostowym i tunelom;  

● Wizje lokalne w terenie i pomiary uzupełniające do celów projektowania;  

● Mapa do celów projektowych;  
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● Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntów;  

● Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  

● Ustalenia z Inwestorem;  

● Dokumentacja geologiczno-inżynierska;  

● Wykonane pomiary ruchu;  

● Analiza ruchowa;  

● Obowiązujące normy i przepisy budowlane; ● Literatura techniczna.  

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

 4.1.  Cel opracowania  

Celem opracowania jest sporządzenie rozwiązań projektowych branży drogowej dla zamierzonego zadania  

pn. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń – Błonie – Grodzisk Mazowiecki wraz z budową drogowych obiektów 

inżynierskich na odcinku – od km 22+600 do km 27+290 (do skrzyżowania z drogą krajową nr 2).”  

 4.2.  Zakres opracowania  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579.  

 4.3.  Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim, na terenie gmin 

Leszno i Błonie. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 obejmuje odcinek od km 22+600,00  do km 27+124, gdzie łączy się z 

opracowaniem wykonywanym przez Bydgoskie Biuro Projektów Komunalnych.   

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 5.1.  Branża drogowa  

Droga wojewódzka nr 579 zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie warszawskim  

zachodnim, na terenie gmin Leszno i Błonie. Droga wojewódzka 579 stanowi połączenie relacji Kazuń-Błonie-Grodzisk 

Mazowiecki  

Teren na omawianym odcinku jest płaski, różnica rzędnych na całości odcinka nieznacznie przekracza 3,0 m. Pas 

drogowy o szerokości od 13 do 28 m przebiega zarówno przez tereny zabudowane jak i niezabudowane. W pasie drogowym 

przebiegającym w przewadze w niewielkim nasypie znajduje się jezdnia o przekroju szlakowym, o szerokości na większości 

odcinka ok. 7 m, miejscami zwężana do szerokości min. 6,3 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, wraz z poboczami 

gruntowymi o szerokości ok. 1,0 – 4,3 m. Brak jest wydzielonych chodników.  
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5.1.1. Stan nawierzchni  

Stan nawierzchni na odcinku od początku opracowania do istniejącego mostu (25+714) jest bardzo zły. W nawierzchni 

występują liczne ubytki warstw bitumicznych sięgające istniejącej podbudowy z kamienia polnego. Na całości odcinka 

występują koleiny. Na znacznej długości występują liczne spękania podłużne i poprzeczne. Krawędzie jezdni (w śladzie 

prawego koła) są miejscowo zapadnięte w stosunku do środka jezdni. Widoczne są ślady licznych, miejscowych napraw warstw 

bitumicznych. Na odcinku od istniejącego mostu (km 25+714) nawierzchnia jest w znacznie lepszym stanie. Nie ma widocznych 

ubytków i spękań.  

Na długości opracowania wykonano 9 otworów rdzeniowych w istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej. Istniejąca 

nawierzchnia składa się z pakietu warstw bitumicznych oraz podbudowy (głównie z kamienia polnego i brukowca) o 

zróżnicowanych na długości grubościach.   

Warstwy konstrukcyjne istniejącej drogi są wykonane z mieszanek mineralno-bitumicznych, w części próbek opartych 

na kruszywie naturalnym (żwirowym) oraz z lepiszczem smołowym. Grubość tych warstw zawiera się w granicach 7,0 – 18,5 

cm. Poszczególne warstwy w niektórych odwiertach są ze sobą niedostatecznie związane.  

Podbudowę istniejącej drogi stanowi bruk z kamienia polnego o grubości 11,0 – 21,5 cm.  

5.1.2. Skrzyżowania  

Na odcinku objętym opracowaniem znajdują się następujące skrzyżowania:  

• km 23+355 droga wojewódzka nr 579 krzyżuje się z drogą gminną stanowiącą dojazd do pól,  

• km 24+383 droga krzyżuje się z drogami gminnymi nr 410142W i 410139W,  

• km 25+290 droga krzyżuje się z drogą gminną prowadzącą do Radzikowa,  

• km 25+460 droga krzyżuje się z droga powiatową nr 4113W prowadzącą do  Wawrzyszewa,  

• km 25+560 droga krzyżuje się z drogą gminną nr 410137,  

• km 25+770 droga krzyżuje się z ul. Lesznowską,  

• km 26+100 droga krzyżuje się z ul. Nadrzeczną i Piaskową,   km 26+210 droga krzyżuje się z ul. Klonową i 

Zapomnianą,  

• km 26+900 droga krzyżuje się z ul. Passowską.  

  

5.1.3. Uzbrojenie terenu  

W pasie drogowym znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego między innymi:  

• kable teletechniczne;  

• napowietrzna linia energetyczna;  

• podziemna linia energetyczna;  

• oświetlenie drogowe na słupach linii  napowietrznej;  

• sieć wodociągowa;  

• sieć gazowa;  

• sieć kanalizacji ogólnospławnej;  

• rurociągi drenarskie.  
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W obszarze poza terenem zabudowanym występują przede wszystkim sieci teletechniczne oraz energetyczne. W 

dalszym przebiegu przez teren zabudowany pas drogowy jest mocno nasycony uzbrojeniem teletechnicznym i energetycznym, 

a od km 26+100 występuje sieć wodociągowa i gazowa, początkowo po prawej stronie, a następnie po obu stronach pasa 

drogowego.  

  

6. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

6.1. Branża drogowa   

  Parametry techniczne  

Droga główna  

• Klasa ulicy: G  

• Prędkość projektowa: Vp = 70 km/h (poza terenem zabudowy)   

• Vp=50 km/h (na terenie zabudowy)  

• Szerokość jezdni: 7,0 m  

• Na odcinku szlakowym obustronne pobocza o szerokości 1,5 m  

  

Drogi boczne  

• Dwupasowe, dwukierunkowe drogi gminne i powiatowe klasy „L” lub „Z”  

• Prędkość projektowa: Vp = 40 km/h.  

• Szerokość jezdni: 6,0 m  

• Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m  

 

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 579 przewiduje się rozebranie całej konstrukcji jezdni 

oraz jej wymianę. Planuje się uregulowanie szerokości jezdni, wynosić ona będzie 7,0 m, projektowana szerokość 

poboczy 1,5 m. Teren, na którym zlokalizowana jest projektowana droga jest płaski. W związku z tym pochylenia 

niwelety są w większości minimalne, zapewniające odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni. Na odcinkach 

o przekroju szlakowym zastosowano lokalnie pochylania 0,2 %. Profile rowów dostosowane są do pochyleń istniejącego 

terenu oraz odbiorników z uwzględnieniem przebiegu projektowanej niwelety jezdni i ukształtowania terenu.  

Odcinek od początku opracowania do km ok. 25+600 stanowi prostą z kilkoma nieznaczącymi załamaniami 

osi bez konieczności zastosowania łuków poziomych. Bezpośrednio przed projektowanym mostem zastosowano łuk 

o promieniu R=300 m., z przechyłką jednostronną wynoszącą 3,5 % ze względu na występowanie skrzyżowania. Na 

dalszym odcinku zastosowano dwa łuki poziome w miejscu załamań osi trasy: o promieniu 1000 m, z przechyłką 

jednostronną 3,0% w km 26+300 oraz o promieniu 250 m z przechyłką jednostronną o wartości 2% w km 26+970.  

Projektuje się skarpy o pochyleniu 1:1.5 na przeważającej większości odcinka. Lokalnie projektuje  

się skarpy o pochyleniu 1:1 w miejscach przegłębienia projektowanych rowów oraz niedostatecznej szerokości pasa 

drogowego.   

Drogi boczne przebudowywane są na długości około 20 m od krawędzi drogi głównej. Projektuje się  
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jezdnie o szerokości 6,0 m (wyjątkowo 5,5 m w celu ograniczenia wykupów).  

Poszerzenia występują w miejscach dodatkowych pasów ruchu.   

W terenach zabudowanych w pobliżu skrzyżowań z drogami bocznymi projektuje się chodniki   

szerokości 1,5-2,5 m. Projektuje się również na trzech odcinkach wydzielone ścieżki rowerowe, w pobliżu 

skrzyżowań, w celu odseparowania ruchu rowerowego od ruchu pieszych oraz czytelnego rozwiązania sposobu 

przekroczenia dróg bocznych. Pomiędzy terenami zabudowanymi przewidziano ciąg pieszorowerowy o szerokości 

2,5 m bez odseparowania ruchu rowerów i pieszych.   

Przebieg wysokościowy ścieżki rowerowej i chodników dostosowane są do ukształtowania drogi głównej. 

Na odcinku szlakowym ciąg pieszo rowerowy dostosowany jest do przebiegu drogi głównej. Dopuszcza się lokalnie 

niezależne kształtowanie wysokościowe ciągu pieszo rowerowego w celu korzystniejszego dowiązania do 

istniejącego terenu lub w przypadku przekraczania zjazdów.  

W celu odprowadzenia wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 579 projekt przewiduje odwodnienie 

powierzchniowe poprzez rowy przydrożne, a także w rejonie skrzyżowań i lokalizacji chodników budowę systemu 

odwodnienia ulicy: kanał, przykanalik, wpust. Na odcinkach o przekroju szlakowym zaprojektowano obustronne rowy 

odwadniające, odprowadzające wody opadowe do cieków poprzecznych, na których zaprojektowane zostały 

przepusty. W ramach opracowania przewidziano przebudowę mostu na rz. Utrata w km 25+702,12 oraz budowę 5 

przepustów pod jezdnią główną.  

Miejsca skrzyżowań istniejących sieci z przebudowywaną drogą, projektuje się zabezpieczyć rurami  

osłonowymi. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem projektuje się przebudowę kolidującego uzbrojenia.  

Jednocześnie w związku z rozbudową drogi przewiduje się modernizację istniejącego oświetlenia.   

Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się obiekty kultu religijnego.  

W km 25+264,28 znajduje się krzyż przydrożny do przestawienia w km 25+217,14.  

W km 25+574,11 znajduje się krzyż przydrożny do przestawienia w km 25+586,57.  

W km 24+363 znajduje się kapliczka przydrożna do pozostawienia w istniejącym miejscu.  

  

  

 6.2.  Stan istniejący  

Stan nawierzchni na odcinku od początku opracowania do projektowanego mostu (25+714) jest bardzo zły. W 

nawierzchni występują liczne ubytki warstw bitumicznych sięgające istniejącej podbudowy z kamienia polnego. Na całości 

odcinka występują koleiny. Na znacznej długości występują liczne spękania podłużne i poprzeczne. Krawędzie jezdni (w 

śladzie prawego koła) są miejscowo zapadnięte w stosunku do środka jezdni. Widoczne są ślady licznych, miejscowych napraw 

warstw bitumicznych. Na odcinku od projektowanego mostu (km 25+714) nawierzchnia jest w znacznie lepszym stanie. Nie 

ma widocznych ubytków i spękań.  
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Na długości opracowania wykonano 9 otworów rdzeniowych w istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej. Istniejąca 

nawierzchnia składa się z pakietu warstw bitumicznych oraz podbudowy (głównie z kamienia polnego i brukowca) o 

zróżnicowanych na długości grubościach.  

Warstwy konstrukcyjne istniejącej drogi są wykonane z mieszanek mineralno-bitumicznych, w części próbek opartych 

na kruszywie naturalnym (żwirowym) oraz z lepiszczem smołowym. Grubość tych warstw zawiera się w granicach 7,0 – 18,5 

cm. Poszczególne warstwy w niektórych odwiertach są ze sobą niedostatecznie związane.  

Podbudowę istniejącej drogi stanowi bruk z kamienia polnego o grubości 11,0 – 21,5 cm.  

Na odcinku objętym opracowaniem znajdują się następujące skrzyżowania:  

• km 23+355 droga wojewódzka nr 579 krzyżuje się z drogą gminną stanowiącą dojazd do pól,  

• km 24+383 droga krzyżuje się z drogami gminnymi nr 410142W i 410139W,  

• km 25+290 droga krzyżuje się z drogą gminną prowadzącą do Radzikowa,  

• km 25+460 droga krzyżuje się z droga powiatową nr 4113W prowadzącą do  Wawrzyszewa,  

• km 25+560 droga krzyżuje się z drogą gminną nr 410137,  

• km 25+770 droga krzyżuje się z ul. Lesznowską,  

• km 26+100 droga krzyżuje się z ul. Nadrzeczną i Piaskową,    

• km 26+210 droga krzyżuje się z ul. Klonową i Zapomnianą,  

• km 26+900 droga krzyżuje się z ul. Passowską.  

  
W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie inżynierskie:  

• od km 22+600 do  km 23+410 po prawej stronie znajdują się istniejące kable teletechniczne,  

• w km 22+810 pas drogowy przecina ułożona w przepuście linia elektroenergetyczna,   

• w km 23+410 pas drogowy przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna,  

• w km 24+180 pas drogowy przecina podziemna linia teletechniczna, która ciągnie się następnie po lewej 

stronie pasa drogowego do km 24+470, gdzie ponownie przecina pas drogowy. Linie teletechniczne na tym 

odcinku wielokrotnie wchodzą w obręb pasa drogowego zarówno po lewej jak i po prawej stronie,  

• od km 24+760 do km 25+210 linie teletechniczne biegną po prawej stronie pasa drogowego, wielokrotnie 

przekraczając jego granicę, a w km 25+210 przecinają pas drogowy,  

• w km 25+695 linie teletechniczne przecinają pas drogowy,  

• w km 25+745 podziemna linia energetyczna przecina pas drogowy i następnie biegnie po jego prawej  

stronie,   

• w dalszym przebiegu przez teren zabudowany pas drogowy jest mocno nasycony uzbrojeniem 

teletechnicznym i energetycznym,  

• od km 26+100 występuje sieć wodociągowa i gazowa, początkowo po prawej stronie, a następnie po obu 

stronach pasa drogowego.  

 

 6.3.  Skrzyżowania  

6.3.1. Skrzyżowanie z ul. Passowską  

W stanie istniejącym ul. Passowską przecina DW 579 pod nienormatywnie ostrym kątem około 40º. W 

związku z tym zdecydowano przeprojektować skrzyżowanie na skrzyżowanie o wlotach przesuniętych w prawo. 
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Odległość między wlotami wynosi 104,3 m. Na długości między wlotami zaprojektowano rozdzielone wyspą 

kanalizująca dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających w lewo. Ze względu na odmienne obciążenie ruchem oraz 

inną strukturę rodzajową pojazdów na obu wlotach zróżnicowano ich parametry geometryczne. Skrzyżowanie z ul. 

Passowską w km 26+866,20 (strona prawa) zaprojektowano jako skanalizowane z wyspą środkową, na której 

umieszczono azyl dla pieszych i rowerzystów. Wlot w km 26+970,56 (strona lewa) zaprojektowano jako skrzyżowanie 

zwykłe.  

Szerokości pasów ruchu na wlocie podporządkowanym dostosowane są do promieni łuków poziomych na 

skrzyżowaniu.  

  

6.3.2. Skrzyżowanie z ul. Lesznowską  

W stanie istniejącym ul. Lesznowska łączy się z DW 579 pod nienormatywnym kątem ostrym około 40º. W 

związku z tym skrzyżowanie zaprojektowano pod kątem 90º jako skanalizowane z wyspą środkową, na której 

umieszczono azyl dla pieszych i rowerzystów. W rejonie skrzyżowania zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu dla 

pojazdów skręcających w lewo w ul. Lesznowską oraz do bazy logistycznej „PKS”, do której zaprojektowano 

również prawo skręt.  

Szerokości pasów ruchu na wlocie podporządkowanym dostosowane są do promieni łuków poziomych na 

skrzyżowaniu.  

6.3.3. Skrzyżowanie z drogą powiatową w stronę m. Wawrzyszew  

W stanie istniejącym droga powiatowa łączy się z DW 579 pod nienormatywnym kątem ostrym około 50º. W 

związku z tym skrzyżowanie zaprojektowano pod kątem 90º jako skrzyżowanie zwykłe bez kanalizacji ruchu. Na 

drodze głównej zaprojektowano dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo w drogę powiatową. 

Szerokości pasów ruchu na wlocie podporządkowanym dostosowane są do promieni łuków poziomych na 

skrzyżowaniu.  

6.3.4. Skrzyżowanie z pozostałymi drogami gminnymi  

Wszystkie pozostałe skrzyżowania z drogami gminnymi zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe.  

Wyokrąglenie krawędzi zjazdu z DW579 zaprojektowano łukiem o promieniu 8 m. Wyokrąglenie wjazdowe na 

DW579 zaprojektowano łukiem 6 m. Wszystkie drogi krzyżujące się pod nienormatywnym kątem przeprojektowano 

na kąt zbliżony do 90º. Układ geometryczny skrzyżowań dostosowano do przebiegu DW579.  

 6.4.  Chodniki  

Chodniki o szerokości  1,5-2,5 m  zaprojektowano w miejscach występowania ruchu pieszych, tj. w obszarze 

zabudowanym w pobliżu skrzyżowań.  
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Lokalizacja chodników:  

• 24+289,06 – 24+628,73 strona lewa  

• 24+383,46 – 24+507,94 strona prawa  

• 25+696,16 – 25+979,00 strona lewa  

• 25+836,18 –  25+925,96 strona prawa  

• 26+807,76 – 27+096,96 strona lewa  

  

 6.5.  Ścieżki rowerowe  

Wydzielone ścieżki rowerowe zaprojektowano w pobliżu skrzyżowań w celu odseparowania ruchu rowerowego od ruchu 

pieszych oraz czytelnego rozwiązania sposobu przekroczenia dróg bocznych i włączenia się rowerzystów do ruchu na drodze 

głównej.  

Lokalizacja ścieżek:  

• 24+417,00 – 24+628,73  strona lewa  

• 25+696,96 – 25+979,00 strona lewa  

• 26+807,76 – 27+096,96 strona lewa  

  

 6.6.  Ciąg pieszo-rowerowy  
Pomiędzy terenami zabudowanymi przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m bez odseparowania ruchu 

rowerów i pieszych.   

Lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego:  

• 24+628,73 – 25+696,16 strona lewa  

• 27,979,00 – 26+807,76 strona lewa  

  

 6.7.  Zjazdy indywidualne  
W obszarze opracowania występują dwa rodzaje zjazdów indywidualnych:  

• zjazdy na pola w obszarze przekroju szlakowego o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni wynoszącej 

4,0 m oraz wyługowanie przecięcia z krawędzią jezdni głównej promieniem R=5,0 m,  

• zjazdy na posesję w obszarze zabudowanym, dla przekroju ulicznego o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej i skosach załamania z krawędzią jezdni głównej 2x2 m.   

  

Zjazdy indywidualne dostosowane są do przebiegu terenu. W odległości 5 m od krawędzi jezdni zaprojektowano 

maksymalne pochylanie 5%. Na dalszym odcinku maksymalnie 15%.  
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 6.8.  Zjazdy publiczne  

Zjazdy publiczne w opracowaniu to przede wszystkim zjazdy na teren centrum logistycznego „PKS” Parametry 

geometryczne zjazdów zostały dopasowane do rodzaju pojazdów korzystających ze zjazdów oraz organizacji komunikacyjnej 

poza pasem drogowym DW579.  

 6.9.  Pobocza  

Projektuje się obustronne pobocza o szerokości 1.5 m.  

6.10. Skarpy  
Projektuje się skarpy o pochyleniu 1:1.5 na przeważającej większości odcinka. Lokalnie projektuje się skarpy o 

pochyleniu 1:1 w miejscach przegłębienia projektowanych rowów oraz niedostatecznej szerokości pasa drogowego.  

6.11. Zatoki autobusowe  
Zatoki autobusowe projektuje się w miejscach istniejących przystanków.   

6.12. Przejścia dla pieszych  
Wszystkie projektowane przejścia dla pieszych przez drogę główną należy wykonać z wyspą stanowiącą azyl dla 

pieszych.  

6.13. Odwodnienie powierzchniowe  

  
Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych projektowanej drogi. 

Wody opadowe odprowadzane będą bezpośrednio do rowów odwadniających lub, w przypadku przekroju ulicznego, za 

pomocą wpustów deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzała wody do rowów 

odwadniających. Szczegółowe rozwiązania przedstawione są w opracowaniu branży wod-kan-gaz.  

  

6.14. Bariery energochłonne  
  

Bariery energochłonne projektuje się w miejscach projektowanych przepustów oraz na długości łuku poziomego przed 

obiektem mostowym.  

  

6.15. Analiza warunków ruchowych – stan obecny i prognozowany  
 

DANE RUCHOWE Z GPR W 2015 ROKU NA DRODZE NR 579  

Na odcinku pomiarowym Leszno - Błonie: od km 20+495 do km 27+290:  

Ogółem SDR pojazdy samochodowe 5450 P/d  
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SDR motocykle: 49 P/d,  

SDR samochody osobowe, mikrobusy: 4338 P/d,  

SDR lekkie samochody ciężarowe (dostawcze): 491 P/d,  

SDR samochody ciężarowe bez przyczep: 234 P/d,  

SDR samochody ciężarowe z przyczepami: 300 P/d,  

SDR autobusy: 22 P/d,  

SDR ciągniki rolnicze: 16 P/d,  

 PROGNOZOWANIE  SKUMULOWANEGO  WSKAŹNIKA  WZROSTU  (PODREGION  

WARSZAWSKI ZACHODNI)  

Okres projektowy jest to okres od oddania nawierzchni do użytkowania do osiągnięcia stanu  

krytycznego, wymagającego przebudowy nawierzchni. W okresie projektowym muszą być prowadzone roboty 

utrzymaniowe oraz mogą wystąpić remonty polegające na wymianie warstwy ścieralnej.  

Prognoza ruchu na rok 2041:  

Ruch ogółem (SDR): 10061 P/doba,   

w tym:   

• samochody ciężarowe z przyczepami - 677 P/dobę, 

• samochody ciężarowe bez przyczep - 312 P/dobę, 

• autobusy - 25 P/dobę 

.  

 

WYZNACZANIE KATEGORII RUCHU  

Ruch projektowy, czyli sumaryczną liczbę równoważnych osi standardowych 100 kN przypadającą na pas 

obliczeniowy w całym okresie projektowym oblicza się według wzoru:  

N100 = (NC ∙ rC + NC+P ∙ rC+P + NA ∙ rA) ∙ f1∙f2∙f3  

gdzie:  

N100 – ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie 

projektowym nawierzchni przypadająca na pas obliczeniowy,  
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NC – sumaryczna liczba samochodów ciężarowych bez przyczep (C) w całym okresie projektowym,  

NC+P – sumaryczna liczba samochodów ciężarowych z przyczepami (C+P) w całym okresie projektowym,  

NA – sumaryczna liczba autobusów (A) w całym okresie projektowym,  

rC, – współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych bez przyczep (C) na liczbę osi  

standardowych 100 kN, wg tablicy 1.5,  

rC+P, – współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych z przyczepą (C+P) na liczbę osi  

standardowych 100 kN, wg tablicy 1.5,  

rA – współczynnik przeliczeniowy liczby autobusów (A) na liczbę osi standardowych 100 kN, wg tablicy  

1.5,  

f1 – współczynnik obliczeniowego pasa ruchu, wg punktu 6.27 i tablicy f2 – 

współczynnik szerokości pasa ruchu, wg punktu 6.28 i tablicy 6.5, f3 – 

współczynnik pochylenia niwelety, wg punktów 6.29-6.31 i tablicy 6.6.  

  

Współczynniki przeliczeniowe przedstawione w tablicy 6.3 zostały opracowane na podstawie analizy danych 

ze stacji ważenia pojazdów w ruchu w latach 2009-2012. Wartości współczynników uwzględniają:  

a) zróżnicowanie pojazdów pod względem konfiguracji osi i ich obciążenia,  

b) oddziaływanie pojazdów na konstrukcję nawierzchni,  

c) możliwość wzrostu ciężarów pojazdów w przyszłości,  

d) zróżnicowane obciążenia pojazdów występujące na różnych drogach i przy różnym  

dopuszczalnym obciążeniu osi pojazdów.  

Sumaryczna liczba pojazdów NC, NC+P, NA podawana jest w całym okresie projektowym i może być określona  

dla jednego kierunku ruchu lub dla dwóch kierunków ruchu na danej drodze.  
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Tablica 1.5. Współczynniki przeliczeniowe pojazdów na równoważne osie standardowe 100 kN przy podziale  

pojazdów na kategorie C, C+P i A  

 

L.p. 
Kategoria 

pojazdów 
Przykładowe typy pojazdów 

Rodzaj drogi 

Autostrad 
y i 
drogi 
ekspreso we 

Drogi 

krajowe 
Pozostałe drogi 

Dopuszczalne obciążenie osi pojedynczej przyjęte do 

projektowania nawierzchni 

115 kN 115 kN 115 kN 100 kN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Samochody 
ciężarowe bez 
przyczep 
C 

 

 

 

0,50 0,50 0,45 0,45 

2. 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepam 
i 
C+P  

1,95 1,80 1,70 1,60 

3. Autobusy A 

 

 

1,25 1,20 1,15 1,05 

   

Tablica 2.5. Współczynnik obliczeniowego pasa ruchu f1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Liczba pasów ruchu w Współczynnik f1 L.p. 

 dwóch kierunkach ruchu lub 

w jednym kierunku ruchu 
NC, NC+P i NA określone w 
dwóch kierunkach ruchu 

NC, NC+P i NA określone 
w 
jednym kierunku ruchu 

1 2 3 4 

1. 1 1,00 1,00 

2. 2 0,50 0,90 

3. 3 0,50 0,70 

4. 4 0,45 0,70 

5. 5 0,45 0,70 

6. 6 i więcej 0,35 0,70 
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Tablica 3.5. Współczynnik szerokości pasa ruchu f2  

L.p. Szerokość pasa ruchu (s) Współczynnik f2 

1 2 3 

1. s ≥ 3,50 m 1,00 

2. 3,00 ≤ s < 3,50 m 1,06 

3. 2,75 ≤ s < 3,00 m 1,13 

4. s < 2,75 m 1,25 

  

Tablica 4.5. Współczynnik pochylenia niwelety f3  

L.p. Pochylenie niwelety drogi (i) Współczynnik f3 

1 2 3 

1. i < 6% 1,00 

2. 6% ≤ i < 7% 1,10 

3. 7% ≤ i < 9% 1,25 

4. 9% ≤ i <10% 1,35 

5. i ≥ 10% 1,45 

  

N100 = (312 ∙ 0,45 + 677 ∙ 1,70 + 25 ∙ 1,15) ∙ 0,5 ∙ 1,0 ∙ 1,0 = 660 osi/pas/dobę  

  

Wyznaczenie ruchu całkowitego Ncałk:   

Ncałk =365 ∙ N100 ∙ ti ti - liczba lat w i-

tym okresie,  

  

Ncałk = 365 ∙ 660 ∙ 20 = 4 818 000 osi/pas   

Tablica 5.5. Klasyfikacja ruchu projektowego  

L.p. 

N100 - sumaryczna liczba równoważnych osi 
standardowych 100 kN w całym okresie 
projektowym 
[w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy] 

1 2 

KR1 0,03 < N100 ≤ 0,09 

KR2 0,09 < N100 ≤ 0,50 

KR3 0,50 < N100 ≤ 2,50 

KR4 2,50 < N100 ≤ 7,30 

KR5 7,30 < N100 ≤ 22,00 

KR6 22,00 < N100 ≤ 52,00 

KR7 N100 > 52,00 
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Ponieważ uzyskana wielkość Ncałk mieści się w środku przedziału dla kategorii ruchu KR4 przyjęto, 

(mając znaczny zapas projektowy) kategorię ruchu KR4.  

Po konsultacjach z Zamawiającym zdecydowano się na następującą konstrukcję nawierzchni:  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 gr. 8 cm ,  

• warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 11 cm,  

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,  

• podbudowa pomocnicza (doprowadzająca podłoże gruntowe do grupy nośności G1).  

 6.16  Konstrukcja nawierzchni  

 

JEZDNIA GŁÓWNA  

Na podstawie konsultacji z Zamawiającym do zastosowania przyjęto technologię polegającą na usunięciu  

wszystkich warstw bitumicznych oraz podbudowy, w miejscu których zaprojektowano budowę zupełnie nowego pakietu 

warstw konstrukcyjnych gr. 88 cm, w tym:   

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 gr. 8 cm 

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 11 cm) gr. 11 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm 

Podbudowa pomocnicza wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa 
gr. 20 cm 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% gr. 25 cm 

  

Jak wynika z przeprowadzonych analiz podłoża gruntowego, na całości odcinka występują grunty z grupy  

nośności G3. W związku z tym pod nową konstrukcją jezdni zaprojektowano dwie warstwy podbudowy pomocniczej, 

tak aby doprowadzić podłoże do grupy nośności G1.  

DROGI BOCZNE   

Na włączeniach dróg publicznych niższej kategorii zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zaprojektowano  

konstrukcję taką samą jak dla jezdni głównej. 
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POBOCZA  

Projektuje się umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji   0-31,5 

mm o grubości 15 cm.  

 

CHODNIKI  

Na całej długości opracowania występują chodniki odsunięte od jezdni. Dla chodników usytuowanych na  

podłożu gruntowym G3 zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni grubości 29 cm, w tym:  

Nawierzchnia z kostki betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową gr. 6 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm 

Podbudowa pomocnicza wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa 
gr. 10 cm 

  

Dla chodników usytuowanych na nasypach z gruntu mineralnego G1 zaprojektowano następującą konstrukcję 

nawierzchni grubości 19 cm, w tym:  

Nawierzchnia z kostki betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową gr. 6 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm 

  

Dla chodników usytuowanych w miejscach zjazdów indywidualnych zaprojektowano następującą konstrukcję  

nawierzchni gr. 39 cm, w tym:  

Nawierzchnia z kostki betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową gr. 6 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm 

Podbudowa pomocnicza wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa 
gr. 10 cm 

  

ŚCIEŻKI ROWEROWE I CIĄG PIESZO-ROWEROWY  

Na większości projektowanego odcinka drogi ścieżki rowerowe oraz ciąg pieszo-rowerowy zaprojektowane 

zostały jako odsunięte od jezdni.   
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Na odcinkach odsuniętych od jezdni, usytuowanych na podłożu gruntowym G3 zaprojektowano następującą 

konstrukcję nawierzchni o grubości 24 cm, w tym:  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm 

Podbudowa pomocnicza wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa 
gr. 10 cm 

  

Dla ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych usytuowanych na nasypach z gruntu mineralnego G1 

zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni grubości 14 cm, w tym:  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm 

  

Dla ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych usytuowanych w miejscach zjazdów indywidualnych 

zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni gr. 34 cm, w tym:  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm 

Podbudowa pomocnicza wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa 
gr. 10 cm 

  

Na końcowym odcinku projektowanej drogi (od km 27+095 do km 27+124) ścieżkę rowerową zaprojektowano 

jako przylegającą do jezdni, pomalowaną na czerwono, o konstrukcji dowiązanej do konstrukcji jezdni głównej:  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (pomalowana na czerwono) gr. 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 31 cm 

Podbudowa pomocnicza wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa 
gr. 20 cm 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% gr. 25 cm 
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ZATOKI AUTOBUSOWE  

Konstrukcję zatoki autobusowej jako dowiązaną do dolnych warstw konstrukcji jezdni głównej o gr 86 cm, w tym:  

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

Podbudowa z betonu klasy C16/20 gr. 25 cm 

Podbudowa pomocnicza wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa 
gr. 25 cm 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% gr. 25 cm 

  

WYSPY KANALIZUJĄCE  

Projektuje się wykonanie wyspy kanalizującej częściowo wtopionej, o wysokości wyniesienia nad krawędź jezdni 

wynoszącej 2 cm w miejscu przejścia dla pieszych oraz 6 cm poza nim. Dolne warstwy konstrukcji wyspy kanalizującej 

dowiązano do konstrukcji jezdni głównej:  

Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwona) gr. 8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm 

Podbudowa pomocnicza wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa 
gr. 43 cm 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% gr. 25 cm 

  

ZJAZDY NA POLA  

Na odcinkach o przekroju szlakowym projektuje się zjazdy na pola o nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano 

następującą konstrukcję o grubości 28 cm usytuowaną na zasypce z gruntu mineralnego G1:  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm 

W przypadku przekraczania zjazdu chodnikiem, ścieżką rowerowa lub ciągiem pieszo-rowerowym należy 

zachować ciągłość warstwy ścieralnej chodników, ścieżek rowerowych lub ciągu pieszo-rowerowego.  
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ZJAZDY NA POSESJE  

Na odcinkach o przekroju ulicznym projektuje się zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano 

następującą konstrukcję nawierzchnię z kostki betonowej gr. 31 cm, w tym:  

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm 

Podbudowa pomocnicza wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa 
gr. 10 cm 

  

W przypadku przekraczania zjazdu chodnikiem, ścieżką rowerowa lub ciągiem pieszo-rowerowym należy 

zachować ciągłość warstwy ścieralnej chodników, ścieżek rowerowych lub ciągu pieszo-rowerowego.  

6.17 OGRANICZENIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH  

JEZDNIA GŁÓWNA  

Odcinki o przekroju ulicznym  

Zastosowano obustronnie krawężniki betonowe 30x15 cm oraz ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 

behaton 8x10x20 cm posadowione na ławie fundamentowej z betonu C12/15 gr. min. 15 cm, z oporem gr. 15 cm 

(zgodnie z rysunkiem nr 1.3, szczegóły B,F).  

Odcinki o przekroju szlakowym  

Na odcinkach szlakowych do jezdni przylega obustronnie pobocze z kruszywa łamanego stablizowanego  

mechanicznie frakcji 0-31,5 o szerokości 1,50 m i grubości 15 cm (rys 1.3, szczegół A).  

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE, CIĄGI PIESZO-ROWEROWE ORAZ ZJAZDY 

INDYWIDUALNE  

Zastosowano obustronnie obrzeża betonowe 30x8 cm posadowione na ławie fundamentowej z betonu C12/15  

gr. 15 cm (zgodnie z rysunkiem nr 1.3, szczegóły C,D,E,G).  
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ZATOKI AUTOBUSOWE  

Zatokę autobusową zaprojektowano jako oddzieloną od chodnika krawężnikiem betonowym 30x15 cm 

posadowionym na ławie fundamentowej z betonu C12/15 gr 15 cm, z oporem gr. 15 cm. Od jezdni głównej zatokę 

oddziela ściek z dwóch rzędów kostki betonowej behaton 8x10x20 cm posadowiony na ławie fundamentowej z betonu 

C12/15 gr. min. 16 cm, z oporem gr. 10 cm z obu stron (zgodnie z rysunkiem nr 1.3, szczegół H).  

WYSPY KANALIZUJĄCE  

Zastosowano obustronnie krawężniki betonowe 30x15 cm ze światłem 2 cm w miejscach przejść dla pieszych  

oraz 6 cm poza nimi, posadowione na ławie fundamentowej z betonu C12/15 gr 15 cm, z oporem gr. 15 cm (zgodnie z 

rysunkiem nr 1.3, szczegół I).  

 6.18  Analiza warunków ruchowych  

  Analiza zdarzeń drogowych  

Analiza występujących zdarzeń drogowych, wskazuje na to, że jednym z głównych powodów wypadków i kolizji 

na odcinku drogi wojewódzkiej nr 579 objętym projektem, jest nadmierna prędkość kierujących pojazdami i jej 

niedostosowanie do warunków panujących na drodze. To, w połączeniu ze złym stanem  nawierzchni, doprowadza w 

konsekwencji do wypadków lub kolizji.  

   Na odcinku przebiegającym przez miasto Błonie, część wypadków i kolizji spowodowana jest 

nieprzestrzeganiem przepisów drogowych tj. wymuszeniem pierwszeństwa przejazdu lub   nieprawidłowym 

skręcaniem. Wystąpił również jeden wypadek z udziałem pieszego ze skutkiem śmiertelnym.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych, należy wykonać chodniki oraz wyznaczone, odpowiednio 

oznakowane przejścia dla pieszych z azylami w osi drogi, co jednocześnie spowoduje powstanie szykany 

spowalniającej ruch pojazdów na odcinkach prostych.   

  Warunki ruchowe na skrzyżowaniach  

  
Przeprowadzono analizę przepustowości skrzyżowań drogi głównej z ul. Passowską, ul. Lesznowską oraz z 

drogą powiatową do m. Wawrzyszew.  

Z analizy tej wynika, iż na wszystkich skrzyżowaniach najgorsze warunki ruchowe panują na wlotach 

podporządkowanych dla relacji skrętu w lewo (IV PSR). Warunki ruchu poprawiłoby zaprojektowanie dodatkowych 

pasów ruchu dla pojazdów wyjeżdżających z drogi podporządkowanej. Jednak, ze względu na ograniczenia terenowe, 
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nie ma możliwości zaprojektowania pasa ruchu dla lewoskrętów o parametrach zapewniających odpowiedni poziom 

przepustowość wlotu. Ponadto, na skrzyżowaniach nie projektuje się sygnalizacji świetlnej, więc stosowanie 

dodatkowych pasów ruchu dla lewoskrętów,  ze względów bezpieczeństwa, nie jest wskazane.   

W celu poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa na skrzyżowaniach zmieniono ich geometrię. Zastosowano 

wyspy kanalizujące, zwiększono szerokości pasów ruchu, zastosowano dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów 

skręcających z drogi głównej.  
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

  

SPIS RYSUNKÓW:  

NR NAZWA SKALA 

1 ORIENTACJA 1:25000 

2.1 PZT Arkusz 1 1:500 

2.2 PZT Arkusz 2 1:500 

2.3 PZT Arkusz 3 1:500 

2.4 PZT Arkusz 4 1:500 

2.5 PZT Arkusz 5 1:500 

2.6 PZT Arkusz 6 1:500 

2.7 PZT Arkusz 7 1:500 

3. 1 Profil podłużny 1:100/1000 

3.2 Profil podłużny 1:100/1000 

3.3 Profil podłużny 1:100/1000 

4.1 Przekroje konstrukcyjne 1:50 

4.2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 

4.3 Przekroje konstrukcyjne 1:50 

5.1 Przekroje poprzeczne 1:100 

5.2 Przekroje poprzeczne 1:100 
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