
OPIS TECHNICZNY 

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce oznaczonej nr ewid. gruntów 647 w obr. 

ewid. wsi Mozgawa. 

1. Stan istniejący: 

Odcinek drogi na działce o nr ewid. gruntów 647 d długości 500 mb, jest drogą o nawierzchni 

z tłucznia kamiennego szerokości 4m. Stan techniczny nawierzchni drogi należy uznać jako bardzo zły 

ponieważ stwierdzono nierówności, co stwarza duże zagrożenie dla użytkowników drogi, jak również 

niebezpieczeństwo dla konstrukcji z uwagi na brak spadków poprzecznych i podłużnych.   

2. Stan projektowany: 

Projektuje się przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej we wsi Mozgawa na działce o nr ewid. 

647 na odcinku o długości 500 m poprzez: 

 obustronne ścinanie poboczy; 

 wyrównanie nawierzchni drogi kruszywem o średniej grubości po zagęszczeniu 10cm 

na odcinku dł. 500 m; 

 wykonanie nawierzchni asfaltowej o szer. 3m  - warstwa wyrównawcza gr. 4 cm i warstwa 

ścieralna gr. 3 cm; 

 wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego szer. 0,40m; 

 utwardzenie 6 szt. zjazdów kruszywem kamiennym; 

Przebudowę drogi planuje się w obrębie własności gruntowej, nie będzie ingerencji w działki 

sąsiednie. Podczas prowadzenia inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, inwestycja 

będzie przebiegać w granicach pasa drogowego. 

3. Wpływ oddziaływania na środowisko 

Przebudowa drogi nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu (w ewidencji 

gruntów teren sklasyfikowany jest jako droga i jego przeznaczenie się nie zmienia) i nie będzie miała 

negatywnego skutku związanego z wpływem na zdrowie ludzi. Planowane przedsięwzięcie nie 

spowoduje wzrostu wskaźników wymienionych w § 3 ust. 2 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Dz.U. z 2007r. Nr 158 poz. 1105). Planowane przedsięwzięcie wpłynie na poprawę estetyki terenu, 

zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. 

4. Uwagi: 

W obrębie przebudowywanych dróg nie będzie kolizji z urządzeniami podziemnymi. 

Teren objęty projektem nie leży na terenach wpływu eksploatacji górniczych i nie jest wpisany do 

rejestru zabytków. 


