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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

 

 

 

DANE OGÓLNE 
 
Strona tytułowa       str. 0 
Oświadczenie projektanta        str. 1 
Zawartość projektu budowlanego    str. 2 - 3 
 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1.1 Wykaz pism i uprawnień: 
 

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm.   
Wręczyca Wielka z dnia 18.10.2007 

2. Opinia Powiatowego Zespół€ Uzgodnień Dokumentacji Projektowej nr 
407/2008 z dn. 23.07.2008r. 

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzającego 
4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa projektanta i sprawdzającego 
 

1.2  Część opisowa: 
 

I. Stan istniejący      str. 4 
II. Przedmiot opracowania     str. 5 

III. Bilans terenu      str. 6 
IV. Linie rozgraniczające     str. 6 
 

1.3 Część rysunkowa: 
 

 
-     rys. nr 0   Orientacja       1 : 25 000 
-     rys. nr 1   Zbiorcze zestawienie projektowanych rozwiązań 1 : 1 000 
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2. PROJEKT  BUDOWLANY 
 

2.1  Opis techniczny: 

 
 

Stan istniejący      str. 7 
Założenia projektowe     str. 8 
Przedmiot opracowania  str. 8 
Parametry techniczne drogi  str. 9 
Przekrój  poprzeczny drogi   str. 9 
Ulica w planie  str. 10 
Konstrukcja nawierzchni.  str. 10 
Profile podłużny.  str. 10 
Odwodnienie.  str. 10 
Uzbrojenie obce.  str. 11 
 

2.1. Informacja BIOZ 
 
 

 
 

2.2  Część rysunkowa: 
 
-    rys. nr 1    Plan sytuacyjny     1 : 1000 
- rys. nr 2 Profile podłużne    1 : 50/500 
- rys. nr 3 Przekroje typowe i szczegóły  1 : 50 
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CZĘŚĆ  OPISOWA  

 
do projektu budowlanego zagospodarowania terenu dla budowy chodni-

ka wraz odwodnieniem w ciągu ul. Szkolnej w m. Wręczyca Wielka. 

 

 

I. Stan istniejący. 

Osiedle mieszkaniowe przy ulicy Szkolnej zrealizowano w latach pięć-

dziesiątych w centralnej części Wręczycy Wielkiej. Składa się ono z sze-

ściu bloków. Obsługę komunikacyjną zapewnia ulica Szkolna włączona 

do ulicy Sienkiewicz stanowiącej drogę powiatową. Ulica Szkolna stano-

wi ponadto dojazd do obiektów szkolnych i obiektów handlowo-

usługowych zlokalizowanych przy północnym wlocie do ul. Sienkiewicza. 

Brak jest wydzielonych stanowisk postojowych. Na ulicy obowiązuje ruch 

jednokierunkowy od wlotu północnego do południowego z wyjątkiem sa-

mego wlotu północnego, który na odcinku 25 metrów jest dwukierunko-

wy. Umożliwia to wyjazd na ulicę Sienkiewicz z usługowego parkingu 

przy budynku Szkolna 3.  

Szerokość jezdni waha się w granicach od 3 do 4,5 metra. Wieloletnia 

eksploatacja ulicy, również poprzez samochody o gabarytach niedosto-

sowanych do istniejących szerokości (samochody służb komunalnych, 

zaopatrzenie szkoły), spowodowała degradację nawierzchni. Przyczynił 

się do tego również brak odwodnienia. Po zachodniej stronie osiedla 

przez tereny szkoły biegnie kanał deszczowy, do którego podłączono tyl-

ko jeden wpust przy budynku Szkolna10. Pozostałe nawierzchnie utwar-

dzone odwadniane są powierzchniowo w kierunku północno-zachodnim. 

Osiedle posiada mocno wyeksploatowaną kanalizację sanitarną umiesz-

czoną w dużej mierze pod jezdniami. Przebudowę nawierzchni powinna 

poprzedzić przebudowa tej kanalizacji. 
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II. Przedmiot opracowania. 

 

Celem opracowania jest uporządkowanie zagospodarowania terenu po-

przez:  

• Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Szkolnej, 

• Budowę dwóch wjazdów na teren szkoły 

• Zmianę lokalizacji ogrodzenia szkoły 

• Budowę 43 stanowisk postojowych, w tym 22 na poszerzonym 

pasie drogowym przed budynkiem Szkolna 7 

• Budowę kanalizacji deszczowe w zachodniej środkowej części uli-

cy z podłączeniem do istniejącego kanału Ř300  

• Przebudowę południowego i północnego wlotu do ulicy Sienkie-

wicz z zastosowaniem normatywnych łuków krawężników 

uwzględniających zmiany organizacji ruchu i powiązań dla ruchu 

pieszego 

• Zmianę organizację ruchu uwzględniającą „strefę zamieszkania” i 

jeden kierunek ruchu 

 

Oddzielne opracowania obejmują przebudowę kanalizacji deszczowej i 

kanalizacji sanitarnej. W opracowaniu uwzględniono techniczne uwarun-

kowania wszystkich branż. Realizacja wymagać będzie koordynacji cza-

sowej. Jako pierwszą należy wykonać kanalizację sanitarną, następnie 

kanalizację deszczową i na zakończenie nawierzchnie drogowe i chodni-

kowe  
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III. Bilans terenu. 

    

 

 

 

 

 

 

IV. Linie rozgraniczające. 

  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 

463/29; 463/28; 463/27; 463/26; 463/25; 463/23; 463/22; 463/21; 463/20; 
463/10; 416/3;462/10; 463/16; 463/34; 463/17; 463/18; 463/19; 463/15; 
1002 
 

 

  

  

Jezdnie 1400 m
2 

Parkingi 284 m
2
 

Zjazdy 60 m
2
 

Chodniki 880 m
2
 

Razem 2624 m2 
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Opis techniczny 

 
do projektu budowlanego budowy chodnika wraz odwodnieniem  

w ciągu ul. Szkolnej w m. Wręczyca Wielka. 

 

 

1. Stan istniejący. 

 

Ulica Szkolna zlokalizowana w centralnej części Wręczycy Wielkiej za-

pewnia obsługę komunikacyjną osiedla bloków mieszkalnych w rejonie 

ulic Sienkiewicz i Sportowej. Stanowi ponadto dojazd do obiektów szkol-

nych po stronie zachodniej i obiektów handlowo-usługowych zlokalizo-

wanych przy północnym wlocie do ul. Sienkiewicza. Jezdnia ul Szkolnej 

posiada nawierzchnię asfaltową a chodniki są wykonane z płytek beto-

nowych. Brak jest wydzielonych stanowisk postojowych. Na ulicy obo-

wiązuje ruch jednokierunkowy od wlotu północnego do południowego z 

wyjątkiem samego wlotu północnego, który na odcinku 25 metrów jest 

dwukierunkowy. Umożliwia to wyjazd na ulicę Sienkiewicz z usługowego 

parkingu przy budynku Szkolna 3.  

Szerokość jezdni waha się w granicach od 3 do 4,5 metra. Wieloletnia 

eksploatacja ulicy, również poprzez samochody o gabarytach niedosto-

sowanych do istniejących szerokości (samochody służb komunalnych, 

zaopatrzenie szkoły), spowodowała degradację nawierzchni. Przyczynił 

się do tego również brak odwodnienia. Po zachodniej stronie osiedla 

przez tereny szkoły biegnie kanał deszczowy, do którego podłączono tyl-

ko jeden wpust przy budynku Szkolna10. Pozostałe nawierzchnie utwar-

dzone odwadniane są powierzchniowo w kierunku północno-zachodnim. 

Osiedle posiada mocno wyeksploatowaną kanalizację sanitarną umiesz-

czoną w dużej mierze pod jezdniami. Przebudowę nawierzchni powinna 

poprzedzić przebudowa tej kanalizacji. 
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2. Założenia projektowe. 

 

Z przeprowadzonych analiz i opracowań koncepcyjnych wynika, że: 

• Ulica powinna posiadać parametry techniczne klasy „D” dojazdo-

wej, 

• Przebudowę ulicy należy powiązać z budową stanowisk postojo-

wych, które pozwolą przynajmniej częściowo zbilansować potrze-

by parkingowe mieszkańców i szkoły szacowane na 80 miejsc po-

stojowych, 

• Traktować ulicę (poza północnym wlotem do ulicy Sienkiewicz) ja-

ko „strefę zamieszkania”, co zapewni uspokojenie ruchu kołowego 

i bezpieczeństwo ruchu pieszego w tym również dojścia do szkoły. 

• Jezdnie i chodniki powinny być realizowane z kostki betonowej o 

zróżnicowanej kolorystyce z zabezpieczeniem w konstrukcji na-

wierzchni możliwości zajeżdżania samochodów o zwiększonych 

gabarytach na chodniki (samochody ciężarowe o długości do (9 

metrów wykorzystywane przez służby komunale i do zaopatrzenia 

w opał szkołę) 

• Dla zapewnienia bezpieczeństwa na wlocie północnym należy 

odwrócić kierunek ruchu na pozostałej części ulicy Szkolnej 

(wjazd wlotem południowym a wyjazd północnym). Dla takiego 

kierunku powinny być dostosowane skośne stanowiska postojo-

we. 

• Należy poprawić odwodnienie terenu zapewniając włączenie ist-

niejącej kanalizacji deszczowej Ø300 w północno-zachodniej czę-

ści opracowania 

 

 

3. Przedmiot opracowania. 

 

Niniejszy projekt budowlany obejmuje: 

• Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Szkolnej, 
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• Budowę dwóch wjazdów na teren szkoły 

• Zmianę lokalizacji ogrodzenia szkoły 

• Budowę 43 stanowisk postojowych, w tym 22 na poszerzonym 

pasie drogowym przed budynkiem Szkolna 7 

• Budowę kanalizacji deszczowe w zachodniej środkowej części uli-

cy z podłączeniem do istniejącego kanału ø300  

• Przebudowę południowego i północnego wlotu do ulicy Sienkie-

wicz z zastosowaniem normatywnych łuków krawężników 

uwzględniających zmiany organizacji ruchu i powiązań dla ruchu 

pieszego 

• Organizację ruchu uwzględniających „strefę zamieszkania” i jeden 

kierunek ruchu 

 

 

 

4. Parametry techniczne drogi. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następujące pa-

rametry: 

• ulica klasy „D”  

• prędkość projektowa - Vp = 30 km/h, 

• ruch KR2, 

 

 

5. Przekrój  poprzeczny drogi  

 

Przekrój uliczny o spadku jednostronnym. Szerokość jezdni 3,5 do 4,5 

metra (na północnym włączeniu do ul. Sienkiewicza 6 metrów – dwa pa-

sy ruchu dla dwóch kierunków ruchu). Krawężniki o świetle 12 cm zani-
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żone w obrębie miejsc narażonych na najeżdżanie do 6 cm. Szczegóły 

konstrukcji pokazano na rysunkach 

 

6. Ulica w planie. 

 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego pasa drogowego i w zasadzie 

terenu zajętego na jezdnie. Poszerzenie nastąpi w kierunku zachodnim 

dla lokalizacji skośnych parkingów. Załamania jezdni pod kontem pro-

stym zaprojektowano na parametrach odpowiadającym skrzyżowaniom 

ulicy klasy „D” 

 

7. Konstrukcja nawierzchni. 

Przewiduje się całkowitą przebudowę konstrukcji nawierzchni w „strefie 

zamieszkania”. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej uzyska 

nową podbudowę (szczegóły na rysunkach konstrukcyjnych). W rejonie 

północnego wlotu do ul. Sienkiewicza (poza „strefą zamieszkania”) bę-

dzie pozostawiona nawierzchnia bitumiczna. Przewiduję się jej frezowa-

nie i nakładkę warstwy ścieralnej. 

 
 

 

8. Profile podłużny. 

 

Projektowane rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na profilach po-

dłużnym. Rozwiązanie nawiązuje do istniejącej niwelety. Pozwoliło na 

bezkonfliktowe powiązanie z terenem przyległym i odprowadzenie po-

wierzchniowe wody w miejscach gdzie nie jest konieczne budowanie ka-

nału deszczowego.  

 

9. Odwodnienie. 

 

Dla zapewnienia skutecznego odprowadzenia wód deszczowych z pa-

sa ulicznego zaprojektowano kanał deszczowy ø300 w środkowej czę-
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ści ulicy. Ze względu na istniejące i projektowane uzbrojenie w północ-

nej części ulicy ograniczono odwodnienie do jednego wpustu w rejonie 

budynku Szkolna 10. Na pozostałym odcinku ulicy nastąpi powierzch-

niowe odprowadzenie wody ciekiem przykrawężnikowym do ww. wpu-

stu. Dla odwodnienia odcinka południowego i projektowanego parkingu 

przewidziano przedłużenie kanału ø300 i budowę dwóch wpustów. 

Projektowane odwodnienie pasa drogowego pozwoli również na po-

wierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z terenów przyległych. 

 

 

10. Uzbrojenie obce. 

 

Wzdłuż ulicy przebiega uzbrojenie wykazane na planie sytuacyjnym. Bu-

dowa drogi wymaga jedynie zabezpieczeń punktów kolizji. Nie będą ko-

nieczne natomiast przekładki istniejącego uzbrojenia. Prace ziemne wy-

konywane w sąsiedztwie uzbrojenia wymagać będą nadzoru ze strony 

jednostek zarządzających tym uzbrojeniem.  

 

 

 

 

 

 



  

 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 
        

NAZWA OBIEKTU:   
 

Przebudowa ulicy Szkolnej  

w miejscowości Wręczyca Wielka 

 

                                 - CZĘŚĆ DROGOWA 
  

 
   
   ADRES :  Wręczyca Wielka ulica Szkolna  

      

 

 

1.ZAKRES ROBÓT 

Projektowana przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej - ulicy Szkolnej pomiędzy 

dwoma włączeniami do ulicy Sienkiewicza o długości 340m wraz z chodnikami i budową 
parkingów.  

 

Przebieg i parametry ulicy Szkolnej 

• klasa drogi – L/lokalna/,  

• jezdnia szerokości 3,5-4,5 m , poszerzona do 6,0 m na wylocie do ulicy Sienkiewicza 

• chodniki o szerokości 1,25-2,00 m po stronie zabudowy blokowej, 

• parkingi skośne po stronie szkoły ( 21 stanowisk) 

• parking wydzielony po południowej stronie osiedla ( 22 stanowisk) 

• odwodnienie do rozbudowanej kanalizacji deszczowej 

 

 

2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJĄCE ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE 

 

W ramach inwestycji nie przewiduje się adaptacji istniejącej nawierzchni jezdni i 

chodników. 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy dokonać rozbiórek: 

• istniejącej starej nawierzchni i podbudowy ul. Szkolnej  

od Hm 0+ 00 do Hm 0+102 

od Hm 0+ 00 do Hm 0+135 

od Hm 0+ 00 do Hm 0+80,92 

• nawierzchni chodników  

• krawężnika  betonowego  

•  

 

  



  

3. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

• zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie 

• zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót drogowych 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych, 

• roboty ziemne pod koryto nowej jezdni, 

• wykonanie nowych nawierzchni drogi, parkingów i chodników, 

• prace związane z uporządkowaniem terenów zielonych   

 

 

4. ZAKRES ROBÓT I ZWIĄZANE Z NIMI ZAGROŻENIA 

 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-99/10736, a kanalizacyjne 

zgodnie z normą PN/B-06584 

W czasie wykonywania robót teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć.  
Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie i pod 

nadzorem służb użytkownika. 

 

Roboty ziemne i budowlane będą wykonywane na czynnej drodze, w związku, z czym 

miejsce prowadzenia robót powinno być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od 

zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony. 

 

W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego (istniejącego i wykonanego dla 

niniejszej inwestycji) roboty ziemne należy prowadzi ręcznie i pod nadzorem 

użytkownika. 

 

Prace budowlane związane z rozbiórką i układaniem nowej nawierzchni należy prowadzi 

zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych 

rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 

 

 

INNE ZAGROŻENIA 

Przy realizacji robót ziemnych, w wypadku napotkania pod terenem obiektów 

fundamentowych niewystępujących na podkładzie geodezyjnym, Kierownik budowy 

powinien niezwłocznie zgłosić to inwestorowi w celu ustalenia podjęcia decyzji o 

sposobie usunięcia przeszkody i ewentualnej konieczności zabezpieczeń. 
  

 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomić z nią pracowników. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów robót pracownicy winni mieć oprócz 

„instruktażu ogólnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania zagrożeń i 

przepisów BHP na stanowisku pracy oraz powinni być poinstruowani o konieczności 

stosowania środków ochrony osobistej, oraz wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną.  



  

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami 

odbycia właściwych szkoleń bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.  

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

  

 

 

6.   ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ  

I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA 

WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zgodnie z  

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.  

( w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 

poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 – tekst jednolity), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ( w sprawie b i hp 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 

1263). 

      

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
monitowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz winny 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

  

 M W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła 

sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie 

może powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.  

Sztuczne oświetlenie stosowane na budowie nie może powodować: wydłużonych cieni, 

olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów 

oraz znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych. 

 

       Opracował : 
       mgr inż. Jerzy Kocyga 
 


